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PIAP – to brzmI dumnIe

 Słowo wstępu

Magda 
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

PIAP to organizacja 
konsolidująca bardzo 
sprawnie prosperują-
ce podmioty gospo-

darcze, ale to również Izba zrzeszająca mą-
drych, ambitnych i pracowitych ludzi. Jako 
reprezentantka Zarządu PIAP już z  pra-
wie pięcioletnim stażem i  współwłaści-
cielka firmy z ponad dziesięcioletnim do-
świadczeniem w  branży, obserwuję wiel-
kie zmiany jakie zachodzą na naszym ryn-
ku. Nie mam tu na myśli jedynie aspektów 
ekonomicznych, politycznych, kryzysów 
czy czasów boomu gospodarczego z jaki-
mi mieliśmy do czynienia w ostatniej de-
kadzie, ale przede wszystkim zmiany jakie 
zachodzą w naszej branży. Począwszy od 
specyfiki sprzedaży po nowe techniki zna-
kowania czy wręcz nowe kategorie pro-
duktów. Można by rzec, że rynek się rozwi-
ja i tworzy nowe reguły. Dzieje się tak dzię-
ki nam. To my budujemy swoją rzeczywi-
stość i rozwijając siebie rozwijamy też na-
szą branżę.
Publikacja PIAP, której jestem pomysło-
dawczynią, to biuletyn skierowany do nas 
– do ludzi budujących rynek BTL. Znajdzie-
cie w  nim Państwo nie tylko informacje 
o branży, o PIAPie, który niewątpliwie słu-
ży zrzeszaniu nas tak, abyśmy „mówili jed-
nym głosem”, ale również porady prawne, 
nowinki ekonomiczne czy inspiracje. Tak, 
aby nasz wewnętrzny rozwój przyczynił 
się do rozwoju otaczającej nas wszystkich 
rzeczywistości, którą wspólnie tworzymy...
Życzę Państwu wielu inspiracji oraz miłe-
go czytania.

eksport w 
dobie kryzysu
Kryzys ukraiński zachwiał nie tylko poczuciem 
bezpieczeństwa w Europie ale także 
poważnie odbił się na gospodarce. Mimo, że 
rynek wschodni jest atrakcyjny dla polskich 
eksporterów... Strona 6

Kupujac pendrive, 
płacisz artystom
W czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
podjęło konsultacje mające na celu 
zmianę przepisów dotyczącą tzw. czystych 
nośników... Strona 8

Gadzety 
dla bezpie-
czenstwa
Od 31 sierpnia każdy pieszy, 
który porusza się po terenie 
niezabudowanym ma 
obowiązek noszenia... Strona 11

Wynajmuj 
i wypoczywaj
Rynek nieruchomości od 
niedawna otworzył się na 
prywatnych inwestorów, dzięki 
nowym systemom zarządzania 
nieruchomościami... Strona 15 
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bezpłatny bIULe t yn 
poLskIej Izby art ykUłów 
promocyjnych

Polska Izba Artykułów Promocyjnych oficjalnie działa już osiem lat, chociaż zalążki jej powstawania datowane są na czas, kiedy 
izbom i stowarzyszeniom niełatwo było funkcjonować. Z niewielkiego porozumienia kilku firm, wyrosła dziś prężna, ceniona na 
rynku, prestiżowa organizacja, która stanowi ważny przedsionek walki o interesy całej branży artykułów promocyjnych... Strona 4

Gdy dłuznik 
ogłasza 
upadłosc
Na temat upadłości kontra-
hentów i dróg dochodzenia 
wierzytelności rozmawiamy 
z Maurycym Organa... Strona 13

Fuzje - droga 
do potegi?
Wzmocnienie przez przejęcie 
innej jednostki znane jest od 
czasów plemiennych. I mimo, 
że w obszarze współczesnego 
biznesu przybiera... Strona 10 

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

Jako Polska Izba Arty-
kułów Promocyjnych 
wystartowaliśmy z no-
wym biuletynem! Na-

sza publikacja pozwoli rozbudować plat-
formę komunikacji między producen-
tami gadżetów reklamowych a  agen-
cjami, a  także przyczyni się do edukacji 
członków PIAP-u oraz firm z branży. Dzię-
ki temu uda nam się stworzyć wizerunek 
artykułu promocyjnego jako skuteczne-
go narzędzia marketingowego. Biuletyn  
o takim profilu będzie dostępny co kwar-
tał, a jego zawartość na dłużej przyciągnie 
czytelników zainteresowanych branżą re-
klamową. Gotowi na lekturę pierwszego 
numeru „Biuletynu PIAP”?

■ Zmieniające się prawo, niczym efekt motyla wywołuje gospodarcze turbulencje. Podobnie sytuacja polityczna, która odbija się na ekspor-
cie i imporcie, a więc znowu na wolumenach sprzedaży. Jak grzyby po deszczu wyrastają także nowe możliwości inwestycyjne, które stwarza-
ją ogromne szanse dynamicznego rozwoju. O tym właśnie jest publikacja PIAP. O perspektywach, które warto znać i o zagrożeniach, o których 
trzeba wiedzieć. Jest także o sile branży reklamowej, o jej potencjale, który w dużej mierze leży w integracji, wspólnie podejmowanych działa-
niach. Publikacja PIAP jest trochę takim Hyde Parkiem, forum wymiany myśli i doświadczeń. Czasami także budzących burzliwe dyskusje, jak 
w przypadku ustawy o opłatach na rzecz czystych nośników. W numerze przeczytasz ile artyści zarabiają na sprzedaży urządzeń pamięci, jakie 
jest stanowisko biura ZAiKS, SAWP, ZPAV i dlaczego przepisy budzą tyle kontrowersji. Dowiesz się także, w jaki sposób można wykorzystać 
nowy obowiązek noszenia odblasków po zmroku, jakie są plusy i minusy eksportu na wschód, jak poradzić sobie z upadłością dłużnika, co to są 
condo-hotele i dlaczego warto inwestować w nieruchomości wakacyjne i … oczywiście to nie wszystko! Zapraszam do lektury.Joanna Łęczycka

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

Drodzy Czytelnicy,
Od pomysłu do pro-
jektu czasami mija-
ją tygodnie, miesiące, 

a nawet lata. Dlatego z niekłamaną przy-
jemnością oddajemy w Wasze ręce nasze 
nowe dziecko - pierwszy numer Biulety-
nu PIAP. Pismo, którego czytanie ma być 
dla Was czystą przyjemnością, a jednocze-
śnie ma Wam pomóc w codziennym pro-
wadzeniu biznesu. Będziemy w nim pisać 
o bezpieczeństwie i płynności finansowej, 
jak zatrudniać i  utrzymać pracowników, 
o  etyce w  życiu i  w  biznesie. Znajdziecie 
w nim wywiady z ciekawymi ludźmi, a tak-
że podpowiemy Wam jak spędzić wolny 
czas oraz jak zainwestować ciężko zapra-
cowane przez Was pieniądze. Nie zabrak-
nie również dawki humoru. Wierzymy, że 
pierwszy numer pisma spotka się z Waszą 
aprobatą, i dacie nam tym samym zielone 
światło, by za pół roku, a może i  szybciej 
wydać kolejny numer publikacji PIAP.
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20 mln mieszkańców, 
przewidywalny system ...  Strona 4

Perła Karpat 
- jak zacząć 
przygodę  
w Rumunii?

PIAP w swojej batalii o zniesienie 
limitów na nieodpłatne przeka-
zywanie upominków postanowił 
spróbować podejść do problemu 
od jeszcze innej strony ...  Strona 2

Zniesienie  
ewidencji  
upominków

O korzyściach, jakie pracodawcy 
mogą czerpać z ...  Strona 5

Postęp 
technologiczny 
wywołujący zmianę 
na rynku pracy to 
szansa dla osób 
niepełnosprawnych Każdy pracodawca, osoba 

zarządzająca w jego imieniu, 
kierownicy poszczególnych 
działów, do ...  Strona 12

Okres 
rozliczeniowy 
w zarządzaniu 
czasem pracy
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PIAP ze świadectwem na znak 
towarowy!
Dlaczego zastrzeżenie znaku towarowego jest 
takie ważne? To zawsze dobra decyzja dla firmy, 
ponieważ uniemożliwia konkurencji czerpanie 
korzyści z cudzej renomy. Polska Izba Artyku-
łów Promocyjnych już dziś może pochwalić się 
otrzymaniem świadectw prawa ochronnego na 
znak towarowy  z Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

- Zastrzeżenie nazwy stowarzyszenia podnosi 
jego prestiż, a symbol jest dla klientów i kon-
trahentów dowodem na to, że dbamy o reno-
mę naszej organizacji a tym samym jesteśmy 
godni zaufania,  już od dawna planowaliśmy 
to przedsięwzięcie, cieszę się, że zrealizowali-
śmy ten ważny cel - mówi Katarzyna Wojniak, 
Dyrektor Generalny Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych.

Więcej na: www.piap-org.pl

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Po pracowitym końcu roku w branży już mamy pracowity początek. Jak świeże bułeczki wychodzą z drukarń nowe katalogi specjalnie 
na sezon targowy, nowe oferty, strategie. W PIAPie także dużo nowego, oprócz kolejnych firm członkowskich, rodzą się świeże pomysły 
m.in. na rozwiązanie kwestii uciążliwych przepisów dotyczących nieodpłatnego przekazywania upominków. O tym, że przedsiębiorcy 
muszą podążać na smyczy prawa wszyscy wiemy. W gazecie znajdziecie więc Państwo informacje jakie regulacje obowiązują w zakresie 
sprzedaży produktów w opakowaniach. Okazuje się, że rozliczyć trzeba każdą folię na długopis, ale nie tylko skrupulatne sprawozdania 
należą do zadań przedsiębiorców, obowiązków jest dużo więcej. Urzędnicy motywują do rzetelności częstymi kontrolami i wysokimi 
karami. W gazecie przeczytacie także o rumuńskim rynku artykułów promocyjnych, o konsekwencjach podniesienia zapowiadanej płacy 
minimalnej a także o Wieczorze Branżowym PIAP. Życząc owocnego 2020 roku, zapraszam do lektury! 

PIAP zaprasza 
na stoisko 11D41

International Area

7-9 stycznia 2020

12-14 lutego 2020

Firmy, również te z branży artykułów promocyjnych, są zobowiązane 
do składania sprawozdań właściwym urzędom wojewódzkim z obrotu 
produktów w opakowaniach. Firmy mogą wywiązywać się z tego same 
lub powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie. Trzeba jednak podejść 
do tematu rzetelnie, bo kontrole są coraz częstsze i kary ...  Strona 10

Rozlicz się z opakowań

PIAP zaprasza 
na stoisko A19
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Prezes KIG pisze do Ministra 
w sprawie limitów!

Współpraca z  Krajową Izbą Gospodarczą za-
owocowała dużym wsparciem jakie KIG udzie-
lił branży artykułów promocyjnych w  sprawie 
podniesienia limitów na nieodpłatne przeka-
zywanie upominków osobom trzecim. W  li-
ście, jaki Prezes Andrzej Arendarski wystosował 
do Ministra Finansów Jerzego Kwiecińskiego, 
nadawca rekomenduje podniesienie limitu do 
200 zł i ocenę skutków zmian dla finansów pu-
blicznych. To jednak nie koniec nowych infor-
macji w tej ważnej dla branży sprawie.

Prezes KIG Andrzej Arendarski podkreślił w  li-
ście do Ministra Finansów, że branża rekla-
mowa od 2012 roku aktywnie walczy o  zmia-
nę uciążliwych przepisów, a  sama ustawa nie 
zmieniła się od 15 lat, podczas gdy zmienił się 
rynek, trendy i  zwyczaje biznesowe. Przypo-
mnijmy, że w Polsce większość upominków jest 
obciążona 23 proc. podatkiem VAT, co zwiększa 
koszty firm, jedynie nieopodatkowanymi pre-
zentami są te o małej wartości – do 100 zł, je-
śli prowadzona jest ewidencja obdarowanych, 
oraz do 10 zł, jeśli ewidencji nie ma. Są to jedne 
z  najbardziej restrykcyjnych regulacji w  Euro-
pie. Andrzej Arendarski zwrócił uwagę w swo-
im liście, że kampanie BTL są istotnym kana-
łem pozyskiwania nowych klientów i  są klu-
czowe do utrzymania trwałych relacji bizne-
sowych. KIG postuluje więc zwiększenie limi-
tu kwotowego do 200 zł, w przypadku prowa-
dzenia ewidencji i do 80 zł, jeśli ewidencji nie 
ma. Prezes KIG rekomenduje w  liście, żeby po 
roku od wprowadzenia zmian dokonać oceny, 
czy zwiększenie limitu spowodowało negatyw-
ne skutki dla finansów publicznych. Jeśli ocena 
zmian okaże się korzystna, wówczas KIG zapro-
ponował ponowne podniesienie limitu i  rezy-
gnację z ewidencji. Prezes Arendarski podkre-
ślił, że powyższe przekształcenia przysłużą się 
obu stronom i są złotym środkiem między ko-
niecznością zapewnienia szczelności systemu 
podatkowego a  potrzebami firm i  zwyczaja-
mi biznesowymi panującymi na rynku. Wspar-
cie KIG jest efektem długotrwałej współpracy 
między PIAP a Krajową Izbą Gospodarczą. List 
Prezesa Andrzeja Arendarskiego jest kolejnym, 
ważnym krokiem w  kierunku zwrócenia uwa-
gi rządu na potrzeby firm z branży reklamowej.

PIAP w ciągu roku zbierał także petycje w spra-
wie podniesienia limitów, podczas targów 
i  spotkań w  KIG. Udało się zebrać do tej pory 
500 podpisów, które będą kolejną kartą prze-
targową w  rozmowach z  ustawodawcą. Izba 
cały czas zbiera podpisy a  petycja dostępna 
jest pod linkiem: http://www.piap-org.pl/site_
media/download/PETYCJA_PIAP_WZOR.pdf.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych prosi 
o  wypełnienie petycji i  odesłanie skanu do-
kumentu na adres: biuro@piap-org.pl. Każ-
dy podpis w tej sprawie jest ważny i decyduje 
o wspólnym wyniku.

PIAP postanowił także spróbować zawalczyć 
o inne, rozwiązanie kwestii limitów, mianowi-
cie zniesienie obowiązku ewidencji, który dla 
klientów jest dosyć uciążliwy. To próba po-
dejścia do tematu od zupełnie innej strony. 
W  tym zakresie nawiązał współpracę z  kan-
celarią adwokacką, która przygotuje analizę 
i zaproponuje scenariusz działań.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych nieustan-
nie podejmuje próby zmiany przepisów ha-
mujących rozwój branży. Nowy rok zapowiada 
się równie pracowicie i z pewnością dostarczy 
wielu okazji do zwrócenia uwagi rządzących na 
problemy przedsiębiorców.

List do MF - Prezes KIG w imieniu PIAP 
31.10.2019

Więcej na: www.piap-org.pl

NEWS

Coroczny Wieczór Branżowy organizowany przez PIAP odbędzie się 
w Warszawie 13 lutego, już po raz drugi w lokalu Mysia 3. Izba jak co roku 
przygotowuje dla firm członkowskich spotkanie pełne niespodzianek.

PIAP zaprasza na 
Wieczór Branżowy

PIAP w swojej batalii o zniesienie limitów na nieodpłatne przekazywanie 
upominków postanowił spróbować podejść do problemu od 
jeszcze innej strony, mianowicie wystąpić o zniesienie obowiązku 
ewidencjonowania prezentów powyżej 100 zł. O tym jakie korzyści dla 
firm z branży reklamowej mogłoby przynieść to rozwiązanie, zapytaliśmy 
Sylwię Pinkiewicz z Kancelarii TAX-LEX, która reprezentuje Izbę w tym 
przedsięwzięciu. Stanowisko w tej sprawie powstało przy współpracy 
Kancelarii z PIAP.

Zniesienie ewidencji 
upominków

Podniesienie limitów na nieodpłatne 
przekazywanie upominków jest jedną 
z  głównych potrzeb branży artykułów 
promocyjnych. PIAP nie ustanie w  wal-
kach o zmianę tej regulacji w przyszłości, 
ale na ten moment Izba chce spróbować 
zawalczyć jeszcze o  połowiczne rozwią-
zanie. Jakie?

Nie powiedziałabym, że to rozwiąza-
nie połowiczne, wręcz przeciwnie. Jestem 
przekonana, że jego wdrożenie stworzy-
łoby korzystniejszą sytuację podatkową 
niż podniesienie limitu. Nie chcę na razie 
zdradzać szczegółów koncepcji, ale mamy 
nadzieję, że Ministerstwo Finansów spoj-
rzy na nasze propozycje i zechce je rozwa-
żyć.

Jakie korzyści dla firm płyną z takie-
go rozwiązania?

Zasadnicze korzyści płynące z propo-
nowanego rozwiązania są niezmienne – to 
oczywiście zwiększenie konkurencyjności, 
popytu na produkty reklamowe, korzyści 
podatkowe zarówno dla przedsiębiorców 
z branży, ale także dla budżetu. Ponad-
to wdrożenie proponowanego rozwiąza-
nia stanowiłoby dostosowanie krajowych 
regulacji podatkowych do przepisów obo-
wiązujących w większości państw człon-
kowskich UE.

Dlaczego to rozwiązanie może mieć 
bardziej realne szanse na wcielenie w ży-
cie niż podniesienie limitów na nieod-
płatne przekazywanie upominków?

Ze wszystkich wyższej wymienionych 
przyczyn. Szans upatruję przede wszystkim 
w kwestii dostosowania krajowych rozwiązań 
do tych, które już od dawna obowiązują w in-
nych państwach Unii Europejskiej.

Jakimi kanałami warto dotrzeć do 
osób decyzyjnych w tej sprawie?

We wszystkich działaniach będziemy 
wspierani przez Rzecznika Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców oraz Krajową Izbę Go-
spodarczą. Chętnie skorzystalibyśmy rów-
nież z możliwości przedstawienia swoich ar-
gumentów bezpośrednio osobom decyzyjnym 
w Ministerstwie Finansów. Mamy nadzieję, 
że nasza propozycja zostanie przyjęta jako 
dobre rozwiązanie służące zarówno przedsię-
biorcom jak i budżetowi państwa.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska 

- Wieczór Branżowy to już tradycja. Nasze 
spotkanie jest ważnym wydarzeniem w ka-
lendarzu firm członkowskich, bo daje niepo-
wtarzalną okazję do tego, żeby się lepiej po-
znać i porozmawiać o biznesie w nieformal-
nych okolicznościach. Niewiele jest podob-
nych okazji w ciągu roku, żeby się spotkać 
w tak dużym gronie. To możliwość porozma-
wiania o działaniach PIAP oraz wymiany 
pomysłów na realizację naszych wspólnych 
celów - mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor 
Biura Zarządu PIAP.

W planie Wieczoru Branżowego jest 
oczywiście uroczysta inauguracja oraz 
wręczenie statuetek dla Jubilatów PIAP 
w roku 2020. Po części oficjalnej przyjdzie 
czas na relaks i rozmowy kuluarowe oraz 

inne atrakcje, które przedstawiciele PIAP 
przygotowali dla gości. Jak co roku gwa-
rantowana jest świetna zabawa w dobrym 
towarzystwie. 

Sponsorami - gospodarzami wydarzenia 
są firmy: 12M Alicja Wąsowska, ASGARD 
Sp. z o.o., AXPOL Trading Sp. z o.o., Sp.k, 
Brandfathers Group Sp. z o.o., Headwear 
PL Sp. z o.o. Sp.j., Macma Polska Sp. z o.o., 
Mart Spółka z o.o. sp.k., Mid Ocean Brands 
Polska Sp. z o.o., Modern Forms Sp.z o.o., 
Refloactive Niciak Group Sp z o.o.Sp.k., 
Texet Poland Sp. z o.o., Trober Polska Patrick 
Chrabkowski oraz Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych, która jest zarazem głównym 
gospodarzem wydarzenia.
■ Joanna Muszyńska

SyLWIA PINKIEWIcz 
Prezes Zarządu, Prawnik 
www.tax-lex.eu



ment marek przekracza 2 tys. produktów, któ-
re można obejrzeć na stronach: www.kinghoff.
com, klaus-berg.com. „Najważniejsze dla fir-
my jest zadowolenie klienta, zaufanie i odpo-
wiedni stosunek ceny do jakości”. 

Nagrody.pl – producent 
medali i statuetek na 
zamówienie.

Firma nagrody.pl zajmują-
ca się produkcją nagród sporto-

wych i biznesowych na zamówienie, charak-
teryzuje się innowacyjnym i pionierskim po-
dejściem do każdego klienta i jego projektu. 
Zdobyte doświadczenie i pełen profesjonalizm 
owocuje w medale i statuetki okolicznościowe 
na miarę potrzeb współczesnego klienta. Dba-
jąc o najwyższą jakość materiałów, nagrody.pl  
wprowadzając najnowocześniejsze systemy 
technologiczne, stale ulepsza swe działania, 
które owocują w nowoczesne trofea. Wybit-
ne osiągnięcia firmy są wynikiem jej przywią-
zania do ciągłego rozwoju i poszerzania wie-
dzy. Doprowadziło to do powstania kreatyw-
nych i przykuwających wzrok medali i statu-
etek, które umożliwiły firmie nagrody.pl uzy-
skać czołową pozycję na rynku. - Jako stale 
rozwijająca się firma stawiamy przede wszyst-
kim na prestiż produkowanych przez nas sta-
tuetek i medali na zamówienie. Przystąpie-
nie do PIAP dało nam gwarancję, że nagro-
dy.pl świadczą wysokiej jakości usługi, któ-
re wpływają na naszą rzetelność i wiarygod-
ność. Dzięki pokazaniu się w tak elitarnym 
gronie firm mamy okazję nie tylko zabłyśnię-
cia, ale i wybicia się w górę w branży produ-
kowanych przez nas nagród sportowych i biz-
nesowych - mówi Magdalena Brzoza specjali-
sta ds. marketingu oraz sprzedaży Nagrody.pl 
Sp.z o.o. Działając na całym obszarze naszego 
kraju, oraz przekraczając jego granice, nagro-
dy.pl zwraca na siebie uwagę swoimi nowator-
skimi pomysłami. Mając ogromne doświadcze-
nie, stale podnosimy jakość swoich usług i pro-
duktów, które zostają bardzo docenione.

Neogroup - firma 
specjalizującą się 
w zaopatrywaniu 
przedsiębiorstw w gadżety 
reklamowe.

Firma od roku 2007 r. specjalizuje się 
w handlu artykułami promocyjnymi. Oferta 
firmy obejmuje ponad 30 tys. gadżetów rekla-
mowych z różnych dziedzin życia. Wśród pro-
duktów można znaleźć m.in. parasole, brelo-
ki, artykuły piśmienne, pamięci USB czy też 
odzież reklamową. Neogroup oferuje także 
usługi znakowania artykułów promocyjnych, 
między innymi metodami tampodruku, grawe-
ru czy też druku UV. - Od wielu lat staramy się 
proponować klientom usługi na najwyższym 
poziomie. Liczymy na to, że przynależność na-
szej firmy do PIAP pozwoli nam na wymianę 
doświadczeń z firmami z naszej branży, a to za-
owocuje zdobyciem dodatkowej wiedzy, którą 
będziemy mogli dzielić się z naszymi kontra-
hentami. – mówi Agnieszka Jagodzińska z fir-
my Neogroup.

Pro Media Sp. z o.o. - 
producent ceramicznych 
upominków reklamowych.

Firma Pro Media Sp. z o.o. – 
właściciel marki kubki.com.pl  

od 2002 roku zdobi ceramikę reklamową, dzię-
ki czemu ma ogromne doświadczenie w tej 
branży. Fundamentem prowadzonej działalno-
ści jest najwyższa jakość produktów i świad-
czonych usług. Zespół specjalistów posiadają-
cych wieloletnie doświadczenie w branży cera-
miki reklamowej potrafi sprostać najwyższym 
wymaganiom klientów z całej Europy. Na-
cisk na płynną i skuteczną komunikację skut-
kuje terminową i szybką realizacją zleceń. Ko-
lejnym atutem jest bogata i ciągle urozmaicana 
oferta dopasowana do aktualnych potrzeb ryn-
ku. - Jako stale rozwijająca się firma stawiamy 
przede wszystkim na jakość oferowanych przez 
nas produktów. Działamy zgodnie z maksymą 
„jeśli produkt jest dobry – obroni się sam!”. 
Dzięki temu utrzymujemy się w branży cera-
micznych upominków reklamowych już od bli-
sko 20 lat. Cieszymy się, że dołączamy do eli-
tarnego grona profesjonalistów PIAP. Jed-
nocześnie mocno wierzymy, że jest to kolejny 
krok w naszym rozwoju, który pozwoli podkre-
ślić naszą wiarygodność, rzetelność oraz wyso-
ką jakość naszych produktów i usług. – mówi 
Katarzyna Wolnik Prezes Pro Media Sp. z o.o.
■ Zofia Smolarek

Agencja Reklamowa 
„GadżetPL” - oferent 
projektów graficznych 
i artykułów reklamowych 
z nadrukiem.

Firma oferuje wiele gadżetów reklamo-
wych personalizowanych na życzenie z na-
drukiem oraz realizuje indywidualne zamó-
wienia. Ponadto wykonuje różnego rodzaju 
wydruki offsetowe oraz projekty graficzne. 
Wybiega ponad standardową ofertę, by wyjść 
naprzeciw klientom. 

- Z dumą dołączamy do grona profesjonal-
nych firm, znanych i rekomendowanych na 
rynku. Świetnie czujemy się w swojej bran-
ży, znamy się na swojej pracy i posiadamy 
solidne zaplecze wiernych klientów. Uwiel-
biamy spełniać oczekiwania, bo zadowolo-
ny klient jest dla nas najcenniejszy, a wyma-
gający pozwala nam się jeszcze bardziej roz-
wijać. Jesteśmy elastyczni, konkurencyjni ce-
nowo i działamy szybko. Nasze motto „Do-
radzimy. Przygotujemy. Zrealizujemy” i tego 
się trzymamy. Dlatego właśnie dołączamy do 
PIAP, bo mamy coś państwu do zaoferowa-
nia – mówi Monika Nytko, właściciel, grafik 
Agencji Reklamowej „GadżetPL”. Agencję 
rekomendują klienci z całej Polski, a wśród 
nich poważne instytucje państwowe.

Agencja Reklamowa 
Haftkom - oferent usług 
hafciarskich i odzieży 
reklamowej.

Firma działa od prawie 
trzydziestu lat, poza haftem zajmuje się dys-
trybucją odzieży reklamowej polskiej mar-
ki Promostars oraz świadczy usługi w za-
kresie znakowania odzieży sitodrukiem, fle-
xem, drukiem cyfrowym i sublimacją. No-
woczesny park maszynowy oraz wielolet-
nie doświadczenie pozwala sprostać najbar-
dziej skomplikowanym potrzebom klien-
tów. Bardzo ważnym elementem działalności  
Haftkom jest zaangażowanie w społeczne, 
charytatywne i kulturalne inicjatywy w Ko-
szalinie i regionie. - Mocno stawiamy na 
rozwój, a wstąpienie do PIAP postrzega-
my jako kolejny krok naprzód. Przynależ-
ność do Izby na pewno podniesie nasz pre-
stiż i pozwoli nawiązać współpracę z kolejny-
mi firmami, i to w obydwu kierunkach oraz 
wpłynie na poszerzenie naszej oferty - mówi  
Karolina Sadowska współwłaściciel Agencji  
Reklamowej Haftkom.

AWMIG Sp. z o.o. - agencja 
reklamowa specjalizująca 
się w kompleksowej 
obsłudze średnich i dużych 
podmiotów.

Agencja z 13-letnim doświadczeniem 
rynkowym oferuje około 40 tys. upominków 
promocyjnych. Posiada własny dział im-
portu, kontroli jakości oraz bazę logistycz-
no - magazynową. Korporacyjni klienci fir-
my mają do dyspozycji innowacyjne roz-
wiązanie - platformę outsourcingu magazy-
nu promocji - OMP, która optymalizuje pro-
cesy zakupu, personalizacji i dystrybucji ma-
teriałów reklamowych. - Kończąc studia na 
Uniwersytecie Śląskim, usłyszałem od wy-
kładowcy: No, i żebyś nie skończył, sprze-
dając wizytówki i długopisy. Jestem dumny 
z tego, że „skończyłem” właśnie w ten spo-
sób. Po 13. latach w branży dołączam do 
PIAPu - mówi Przemysław Wojciechowski, 
Prezes Zarządu AWMIG Sp. z o.o.

Be Joy – pakPOS - 
Firma zajmująca się 
projektowaniem 
i produkcją opakowań, 
display’i, materiałów POS 

oraz szeroko rozumianą reklamą.
Przedsiębiorstwo działa od 2011 roku, Be 

Joy – pakPOS wykorzystuje wiedzę i umie-
jętności pozyskane w trakcie 20-letniego do-
świadczenia w poligrafii reklamowej. Klien-
ci Be Joy – pakPOS na każdym poziomie 
projektu mogą skorzystać z porad w celu 
optymalizacji produkcji i jej kosztów. - Przy-
stąpienie do PIAP jest kolejnym krokiem roz-
woju Be Joy – pakPOS. Wykorzystanie do-
datkowych kanałów reklamy pozwoli nam 
poszerzyć grono współpracujących klientów, 

a profity płynące z członkostwa dodatko-
wo pomogą rozwinąć działalność w nowych 
kanałach sprzedaży – mówi Aleksander  
Barczykowski, właściciel Be Joy – pakPOS.

Cintapunto - światowy producent 
gadżetów reklamowych i eventowych.

W ofercie firmy dostępna 
jest m.in. szeroka gama opasek 
na rękę, smyczy, a także brelo-
ków. Firma Cintapunto posiada 
fabryki w Polsce, Chinach i na 

Ukrainie. Liczy aż 12 biur w różnych krajach, 
zyskując charakter międzynarodowy. Cinta-
punto zatrudnia ponad 100 osób oraz wytwarza 
1 000 tys. jednostek produkcyjnych każdego 
dnia. Umożliwiają to nowoczesne i specjalnie 
przygotowane zakłady produkcyjne z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii.

3Drubber - producent gadżetów 
i artykułów reklamowych tworzonych 
z PCV/PVC zwanych również 

elastomerami.
W 3Drubber każdy z pro-

duktów jest wykonywany 
w wysoko rozwiniętym zakła-
dzie produkcyjnym znajdują-

cym się w południowej Polsce. Oferta firmy to 
szeroka gama produktów takich jak: breloczki, 
wszywki, naszywki, podkładki pod kubki, ma-
gnesy czy maty barowe. Firma 3Drubber jako 
jedna z niewielu posiada również własne biuro 
projektowe, dzięki czemu minimalizuje wkład 
pracy klienta w końcowy produkt. Nowocze-
sny park maszynowy oraz zespół wykwalifiko-
wanych pracowników pozwala na wyproduko-
wanie dużych ilości artykułów w krótkim cza-
sie i konkurencyjnych cenach. - W grupie siła. 
Wierzymy w to, że prestiżowa przynależność 
do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych po-
zwoli nam urosnąć w siłę, nawiązać kontakty 
z członkami i nie tylko, oraz zdobywać kwalifi-
kacje, które umocnią nas na rynku - mówi Da-
wid Karcz właściciel firmy 3Drubber.

Golden Cat Studio – agencja reklamowa 
oferującą wiele usług w dziedzinie 
poligrafii i reklamy.

Golden Cat Studio to do-
skonały efekt połączenia spe-
cjalistów z różnych dziedzin. 
Zasadniczym elementem 
agencji reklamowej Golden 

Cat Studio jest zapewnienie satysfakcji klien-
tom, poprzez dostarczanie całej gamy pro-
duktów i usług z zakresu poligrafii oraz rekla-
my najwyższej jakości, spełniających wszel-
kie standardy i wymagania, przy zachowaniu 
konkurencyjnych cen. Oferta firmy obejmu-
je m.in. wizytówki, ulotki, banery reklamo-
we, roll-up'y, kalendarze, bloczki samokopiu-
jące, naklejki, biuwary, ulotki składane, folde-
ry, teczki ofertowe, notesy. Golden Cat Stu-
dio, zajmuje się również nadrukami na kub-
kach ceramicznych metodą termo sublimacji. 
Firma działa od listopada 2016 r. ale na swo-
im koncie ma już wykonanych kilka tysięcy 
kubków.

Kinghoff sp. z o.o. - importer 
i dystrybutor art. AGD marek: Kinghoff 
i Klausberg.

Charakterystyczne dla tego 
producenta jest dbanie o każ-
dy detal, stosowanie nowych 
technologii, jak i oferowanie 
swoich wyrobów w przystęp-

nych cenach. Współpracuje z agencjami rekla-
mowymi, hurtowniami i sieciami handlowymi 
w kraju i za granicą. Realizuje duże produk-
cje na zamówienie. Marki Kinghoff i Klaus-
berg są znane od wielu lat w Polsce, Europie 
i na świecie. W ich asortymencie przeważa-
ją artykuły gospodarstwa domowego wyko-
nane ze stali, szkła, silikonu i drewna. Każdy 
produkt, zanim zostanie wprowadzony na ry-
nek, jest testowany przez specjalistów. Stosują 
najlepsze materiały, wykorzystując najnowsze 
technologie w procesie produkcji a wzornic-
two to połączenie klasyki z nowoczesnością. 
Ich audytorzy każdego dnia nadzorują pro-
ces produkcji, co zapewnia utrzymanie wyso-
kiej jakości produktów. Specjalny zespół ana-
lizuje i gromadzi zgłaszane uwagi konsumen-
tów, by mogli udoskonalać produkty. Asorty-

Do grona firm Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych dołączyli kolejni part-
nerzy. Czas lepiej się poznać i życzyć nowym Członkom samych sukcesów.

Witamy nowych członków PIAP
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20 mln mieszkańców, przewidywalny system prawny, klarowne zasady dla inwestorów, 
wreszcie obecność w Unii Europejskiej. Rumunia, bo niej mowa, jawi się jako rynek 
obiecany. Ale ta perła w koronie Karpat ma kilka wad, warto o nich wiedzieć, zanim 
przygotuje się biznesową ofensywę. 

Perła Karpat - jak zacząć 
przygodę w Rumunii?

Na pierwszy rzut oka - jest nieźle. 
Miliony potencjalnych klientów, przy-
jazne, bo przewidywalne prawodaw-
stwo. Jasne zasady gry biznesowej 
i wsparcie dla inwestorów. Nie jest to 
egzotyczny rynek pobliskiej Ukrainy, 
czy sąsiadujących przez Morze Czarne 
- Rosji i Turcji. Od 2007 roku Rumu-
nia jest członkiem Unii Europejskiej, 
oferuje stabilne prawo, gospodarczą 
przewidywalność i bezpieczeństwo. 

Do wspólnoty Rumunia prze-
szła drogę długą i krętą. Dość powie-
dzieć, że tylko 18 lat wcześniej (1989 
r.) w Rumunii rozstrzelano prezyden-
ta-dyktatora - Nicolae Ceausescu. Jego 
rządy, choć znaczone pewnymi za-
sługami na arenie międzynarodowej, 
stopniowo rujnowały kraj, a ludność 
wpędziły w głód i nędzę. Zwieńczy-
ła je krótka, ale intensywna rewolucja. 
Jej ostatnim aktem była właśnie egze-
kucja prezydenta, do której doszło 25 
grudnia. Wyrok wydał poskładany na-
prędce sąd, reprezentujący nowe wła-
dze, zresztą zainstalowane wskutek 
przewrotu dosłownie chwilę wcze-
śniej. Egzekucję sfilmowano i wyemi-
towano dwa dni później w telewizji. 

Nieodległa historia, która mrozi 
krew w żyłach. Gdyby wtedy ktoś na 
głównej ulicy Bukaresztu powiedział, 
że ledwie za 18 lat kraj przystąpi do 
europejskiej wspólnoty raczej zostałby 
uznany za wariata. 

Trudny rynek upominków
Na szczęście udało się! Wstąpienie 

Rumunii do Europy natychmiast po-
prawiło Polakom humory, bo zrazu 
awansowaliśmy dwa miejsca w ran-
kingu zamożności krajów Unii. Byli-
śmy ostatni, a w 2007 za nas wskoczy-

ły dwa nowe kraje - właśnie Rumunia 
i jej sąsiadka Bułgaria. 

Do dziś dystans ekonomiczny mię-
dzy naszymi krajami się utrzymuje. Ru-
munia pozostaje jednym z trzech naj-
biedniejszych krajów Unii (wraz z Buł-
garią i Chorwacją, która dołączyła do 
UE w 2013 roku). Rumuński produkt 
krajowy brutto per capita wynosi nie-
spełna 11 tys. dolarów. Nasz - 16 tys. 
dolarów. Różnicę widać widać patrząc 
niemal na każdy sektor gospodarki, tak-
że na rynek upominków. Dość powie-
dzieć, że nasz jest przynajmniej poli-
czalny, uporządkowany. Rumuński to 
natomiast strefa cienia. Klarownych da-
nych po prostu brak. Z rozmaitych ob-
liczeń wynika, że jest on przynajmniej 
o połowę mniejszy niż polski. Drzemie 
w nim, tak jak w całej rumuńskiej go-
spodarce spory potencjał rozwojowy. 

Demonstracją kondycji branży były 
targi „Corporate Gifts Show”, ale po 
okresie regularnego organizowania tej 
imprezy w latach 2015-2017 organiza-
torzy zrobili sobie rok przerwy. Wrócili 
w 2019 r. wydarzeniem w Bukareszcie, 
w którym udział wzięło nawet 200 wy-
stawców i 7 tys. odwiedzających. Targi 
odbyły się 9-12 października.

Nieregularna organizacja ważnych 
wydarzeń branżowych może sugero-
wać pewną nierówność tego sektora. 
Co zresztą jest odbiciem całej gospo-
darki.

Naród informatyków
Każdy kto patrzy na Rumunię, jak na 

przyszłościowy rynek musi zdawać so-
bie sprawę z tego, że długofalowe pro-
gnozy dla kraju są korzystne, ale na 
pewno nie hurraoptymistyczne. Kraj 

ma nieco przestarzałą strukturę gospo-
darczą, zdarzają się powtarzalne zarzu-
ty korupcyjne, duża część wykwalifiko-
wanej siły roboczej wyjechała z kraju 
od czasu wejścia do Unii. To z pewno-
ścią rysy na tej karpackiej perle. 

Prawie jedna czwarta (22,3 proc.) 
Rumunów pracuje w rolnictwie, któ-
re dokłada tylko 4,4 proc. do PKB kra-
ju. To stosunek niespotykany w pozo-
stałych krajach Unii. Kraj jest (jesz-
cze?) bardzo zalesiony, ale już firmy ta-
kie jak IKEA zapewniły sobie stałą do-
stawę drewna z Transylwańskich lasów. 
Eksploatacja lasów staje się więc coraz 
ważniejszym fragmentem gospodarki.
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Przemysł zatrudnia nieco tylko wię-
cej niż rolnictwo (28,5 proc.), ale ge-
neruje aż 30 proc. dochodów państwa. 
Pierwsze skrzypce grają takie sektory, 
jak: metalurgia, produkcja aut i części 
samochodowych, budownictwo, a tak-
że tekstylia i przetwórstwo ropy naf-
towej.

Koniem pociągowym gospodar-
ki są natomiast usługi. Dokładają do 
budżetu co drugą leję i daję pracę co 
drugiemu mieszkańcowi kraju. Prym 
wiedzie turystyka, ale szybko rośnie 
sektor technologiczny. Temu ostatnie-
mu sprzyja łatwa dostępność wykwa-
lifikowanych pracowników, tańszych, 
niż w innych krajach Europy. Rumuń-
ski sektor nowoczesnych technologii 
(ITC) już odpowiada za około 8 proc. 
PKB. W 2025 r. ma to być 12 proc. 
Obecnie pracuje w nim 150 tysięcy 
osób. Do 2025 ma to być 230-250 ty-
sięcy. Turystyka i nowe technologie - 
tymi branżami Rumania stoi i będzie 
stała. Od nich też warto zacząć współ-
pracę, jako dostawca upominków. 

Ani kroku bez internetu
Bardzo ciekawych informacji o Ru-

munii dostarczają też dane Komisji 
Europejskiej dotyczące dostępu do in-
ternetu. Wynika z nich, że Rumunia to 
prawdziwe zagłębie e-commerce. 

Sam wskaźnik „uinternetowie-
nia” kraju jest jest stosunkowo niski 
- 62 proc. kraju jest w zasięgu www, 
a średnia w UE to aż 85%. W prze-
liczeniu na ludzi oznacza to, że do-
stęp do sieci ma 12 mln. Rumunów. 
I aż 9,4 mln z nich to zapaleni klienci 
sklepów on-line. Co więcej, do 2021 
r. liczba ta wzrośnie do 12,6 miliona 
klientów. 

Najpopularniejsze sklepy to m.in. 
OLX.ro, emag.ro, czy altex.ro. Nie-
zwykle popularny jest też Facebook.  
Regularnie korzysta z niego aż 79 
proc. rumuńskich internautów. Najpo-
pularniejszym urządzeniem do „prze-

czesywania” sklepów on-line są nato-
miast laptopy i komórki. 

Dla inwestorów z sektora upomin-
ków jest to wiadomość na pewno do 
zapamiętania. Wszak liczba gadżetów 
do komórek i laptopów jest przeogrom-
na. A sam podbój Rumunii nie uda się 
bez silnej obecności w internecie.

Inwestor w Bukareszcie
Patrząc jednak szerzej na Rumuń-

skie społeczeństwo i nawyki kon-
sumpcyjne, trudno znaleźć coś orygi-
nalnego. Spora część społeczeństwa 
jest bardzo młoda. Mniej niż 14 lat ma 
aż 15 proc. Rumunów. Z drugiej strony 
aż 16 proc. ma 65 lat i więcej. 

Typowe wydają się też być zacho-
wania konsumentów. Tak przynaj-
mniej wynika z opracowania „Evolu-
tion of the main retailers on the Ro-
manian market”, opracowanego przez 
naukowców z Uniwersytetu w Kra-
jowej. Po ostatnim kryzysie konsu-
menci zachowują daleko idącą ostroż-
ność w wydatkach. Nie są przywiązani 
przesadnie do jednej marki, co dla no-
wych graczy na rynku może mieć zna-
czenie. Liczy się dostępność produk-
tu oraz akceptowalny stosunek ceny 
do jakości. Przy czym wyższa jakość, 
bardzo często uzasadnia w oczach Ru-
munów wyższą cenę. 

Najnowsze trendy na rynku artyku-
łów promocyjnych pokazują też prefe-
rencję dla nowoczesnych, atrakcyjnie 
pakowanych produktów. Stąd prędzej 
akceptowalnym gadżetem dla nich bę-
dzie drobiazg technologiczny niż dłu-
gopis, czy. np. brelok. 

Co bardzo ważne, rumuńscy konsu-
menci są bardzo uwrażliwieni na ja-
kość obsługi tak przed, jak i po sprze-
daży. Ba, są sentymentalni i bazując na 
swoich poprzednich doświadczeniach 
konsumenckich, podejmują kolejne 
decyzje zakupowe.
■ Tomasz Piszczek
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O korzyściach, jakie pracodawcy mogą czerpać z zatrudnienia osób niepełnosprawnych i kampanii 
Włącz się rozmawiamy z prezesem Fundacji On/Off Bartoszem Koplinem.

Postęp technologiczny wywołujący 
zmianę na rynku pracy to szansa dla 
osób niepełnosprawnych

cę jeszcze też na chwilę do firmy Exco 
A2A Polska, która korzysta z naszego 
portalu Diru.pl i zamieszcza ogłosze-
nia o pracę. Warto skorzystać z takiej 
możliwości. Ogłoszenia można doda-
wać bezpłatnie.

A zawody przyszłości mogą 
wpłynąć na aktywizację osób 
niepełnosprawnych?

Oczywiście, zawody przyszłości 
jak najbardziej już teraz wpływają na 
aktywizację osób z niepełnospraw-
nością. Mówiąc o nich, mam na my-
śli przede wszystkim te związane z in-
ternetem i z rozwojem mediów spo-
łecznościowych, także usług interne-
towych. Już teraz w takich zawodach 
jak copywriter, grafik, analityk inter-
netowy, content manager czy tłumacz 
pracują osoby z niepełnosprawnością. 
Pojawiają się one także w obszarach 
związanych z SEO, PPC, programo-
waniu oraz social media. Zmiany na 
rynku pracy spowodowane są w zna-
czący sposób przez postęp technolo-
giczny, który daje wiele nowych moż-
liwości i nie zatrzymamy go. To szan-
sa dla dwóch stron pracodawców i pra-
cowników.

Praca w trybie „home office” jest 
dziś coraz bardziej popularna. 
Pracodawcy godzą się na nią 
dlatego, że przekonali się, iż 
pracownik wykonujący swoje 
zadania z domowego biura 
jest tak samo wydajny, jak ten 
w biurze „pod kontrolą” czy może 
doprowadziło do tego bardzo 
niskie bezrobocie i trudności ze 
znalezieniem specjalisty?

Praca zdalna jest coraz bardziej po-
pularna, tak jak wspomniałem głównie 
za sprawą postępu technologicznego. 
To wynika z ogólnych trendów. Chce-
my mieć coraz bardziej elastyczne go-
dziny pracy, godzić różne obowiązki. 
Przyczyn jest wiele. Dla osób z nie-
pełnosprawnością to przede wszyst-
kim szansa na znalezienie pracy i od-
ciążenie domowego budżetu. Pamię-
tajmy, że niepełnosprawność wiąże się 
z rehabilitacją, czy stałym przyjmowa-
niem leków. Środki, których potrzebu-
je osoba z niepełnosprawnością, nie 
należą do małych. Praca to dla wielu 
osób szansa na godne warunki życia, 
czy zaspokojenie podstawowych po-
trzeb. Jeżeli osoby z wykształceniem 
wyższym wracają do swoich rodzin-
nych miejscowości i nie mają szans 
na pracę, nie ma możliwości skapita-
lizowania ich wiedzy. Dla nich szan-
są jest wówczas praca w trybie „home 
office”. Pracodawcy szukają kompe-

zdecydowaliśmy się na realizację kam-
panii „Włącz się”, której celem jest in-
formowanie pracodawców działają-
cych na otwartym rynku pracy. Bardzo 
mocno nas wspiera Związek Przedsię-
biorców i Pracodawców, któremu je-
stem niezwykle wdzięczny. Także kil-
ku sponsorom, którzy nie obawiali się 
nam zaufać. Przecież oto na spotkaniu 
pojawiają się ludzie z dość utopijny-
mi poglądami, które pierwszy raz wi-
dzą na oczy. Mówię utopijnymi, ponie-
waż wiele raz słyszeliśmy, że niczego 
nie zmienimy, ponieważ polskie firmy 
nie rozumieją pojęcia odpowiedzial-
ności społecznej, odpowiedzialnego 
biznesu, czy zwykłej sprawiedliwo-
ści społecznej. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że osoby, które powtarza-
ją te slogany, są raczej dobrymi obser-
watorami. Firmy, które nawet działają 
w branży rehabilitacyjnej, największe 
polskie przedsiębiorstwa, właścicie-
le znanych marek często nas zbywali. 
Nie będę tutaj nikogo cytował, ale pro-
szę mi wierzyć, że niektórzy menedże-
rowie mają do pokonania długą dro-
gę. Grzeczność w komunikacji i kultu-
ra są niezastąpione. Rynek pracy nie 
będzie przecież lepiej wyglądał, jeżeli 
przemilczymy temat osób z niepełno-
sprawnością, które po pewnym czasie 
są już tak sfrustrowane, że zasilają sze-
regi osób nawet nie bezrobotnych, ale 
biernych zawodowo. Poddają się i wy-
cofują z rynku pracy.

Jakie korzyści wypływają więc 
z kampanii dla przedsiębiorców 
i osób niepełnosprawnych?

Przede wszystkim przekazujemy in-
formacje o dobrych praktykach. Po-
kazujemy, że są firmy, które z powo-
dzeniem zatrudniają osoby z niepełno-
sprawnością, jak choćby firma Exco 
A2A Polska. Jeden z pracowników 

z niepełnosprawnością z własnej ini-
cjatywy podzielił się z nami swoimi 
doświadczeniami. Był to dla nas bar-
dzo ważny głos, dlatego w całości za-
mieściliśmy tę wypowiedź na blogu 
portalu Diru.pl. Zachęcamy również 
firmy do zatrudniania osób z niepeł-
nosprawnością w systemie zdalnym. 
Nie zawsze w danej miejscowości są 
przedsiębiorcy gotowi zatrudnić pra-
cowników, którzy posiadają orzecze-
nie. Głównym problemem takiej sytu-
acji są panujące nadal stereotypy. Sta-
ramy się je obalać. Tłumaczymy rów-
nież pracodawcom, że zatrudniając 
osoby z niepełnosprawnością, otrzy-
mają dofinansowanie do wynagro-
dzenia z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). Już wcześniej informowa-
liśmy o tym na portalu Diru.pl. Infor-
mujemy również, że osoby z niepeł-
nosprawnością są coraz lepiej przygo-
towane do pracy. Kończą studia, po-
nieważ coraz częściej uczelnie oferu-
ją studia internetowe. Ponadto w szko-
łach wyższych działają również biura 
ds. osób niepełnosprawnych, nie bra-
kuje również biur karier. Podczas roz-
mów z pracownikami uczelni widzi-
my, że osoby z niepełnosprawnością 
wybierają różne kierunki studiów. Są 
wśród nich studenci informatyki, fi-
lologii obcych, czy rachunkowości. 
Stawiamy na wiedzę. Gdy zaczniemy 
przeglądać ogłoszenia o pracę, naj-
częściej widzimy oferty na stanowi-
ska ochroniarza, albo osoby sprzątają-
cej. Jak na takim stanowisku mają so-
bie poradzić osoby, które często mają 
problemy z układem ruchu? Sprzą-
tanie i dbanie o porządek wymaga 
sprawności fizycznej i siły. Często jed-
nak gdy nie mają wyjścia, podejmują 
taką pracę, a później zmagają się z ko-
lejnymi kłopotami zdrowotnymi. Wró-

Proszę opowiedzieć o  kampanii 
Włącz się i samej Fundacji On/Off.

Zacznę od Fundacji, a właści-
wie portalu z ofertami pracy dla osób 
z niepełnosprawnością Diru.pl, któ-
ry powstał w 2015 roku. Założyłem 
go, ponieważ sam współpracowałem 
z osobami z niepełnosprawnością i za-
uważyłam wówczas, że żaden z por-
tali pracy nie jest w pełni dedykowa-
ny osobom, które posiadają orzeczenie 
i borykają się z pewnymi trudnościa-
mi w znalezieniu pracy. Podczas tych 
kilku lat przeczytałam wiele historii 
i emocjonalnych e-maili napływają-
cych na adres portalu. Autorzy tych e-
maili już w pierwszych zdaniach tłu-
maczyli się ze swojej choroby, a prze-
cież nie powinni. Wypadek, czy cho-
roba nie wybiera i może dotknąć każ-
dego z nas. Z czasem, gdy zacząłem 
promować ze swoim zespołem por-
tal Diru.pl, zetknąłem się z wieloma 
pracodawcami, którzy nie wiedzą, że 
mogą otrzymać dofinansowanie do 
wynagrodzenia pracowników. Oczy-
wiście wciąż nie brakowało wiadomo-
ści, w których osoby z niepełnospraw-
nością pisały wręcz o izolowaniu ich 
na rynku pracy. Gdy informowaliśmy 
media, nieformalnie jako osoby zwią-
zane z portalem Diru.pl, byliśmy my-
leni z organizacjami publicznymi. Po 
kolejnym takim wydarzeniu zdecydo-
wałem chyba dość spontanicznie, że 
dobrym rozwiązaniem będzie powoła-
nie Fundacji On/Off. Dzięki jej dzia-
łaniom możemy skutecznie informo-
wać media czy samorządy gospodar-
cze, o tym, że warto zatrudniać oso-
by z niepełnosprawnością. Nie ma po-
trzeby z nikogo tworzyć outsiderów. 
Po zakończeniu formalności i bardziej 
intensywnym czasie pracy mogliśmy 
się zająć pracą w fundacji. Uznaliśmy, 
że musimy działać małymi kroki i tak 

tentnych i lojalnych pracowników, 
a to, gdzie będzie on dobrze wykony-
wał swoją pracę, w biurze, czy we wła-
snym domu nie ma chyba większego 
znaczenia.

Co jeszcze w najbliższym 
czasie powinno się wydarzyć 
w procesie adaptacji osób 
niepełnosprawnych na rynku 
pracy?

Moim zdaniem przede wszystkim 
organy centralne i jednostki podległe 
samorządom muszą skuteczniej pra-
cować. Warto, aby współpracowały 
z organizacjami pozarządowymi, któ-
re pomagają osobom z niepełnospraw-
nością wejść na rynek pracy lub za-
chęcić do powrotu. Często pierwszym 
krokiem jest nauka samodzielności, 
dopiero gdy osoby z niepełnospraw-
nością przejdą ten etap, gotowe są do 
podjęcia pracy. Rzadko kto informu-
je, że w pewnym momencie swego ży-
cia będą zdani wyłącznie sami na sie-
bie. Oczywiście są i takie osoby, któ-
re świetnie sobie radzą na rynku pracy. 
Ale nie mogę powiedzieć, że to liczne 
przypadki. Potrzebna jest nam większa 
konsekwencja w działaniu. Jeżeli przy-
gotowywane jest szkolenie, a następnie 
staż, to warto zadbać, aby firma zatrud-
niła osobę z niepełnosprawnością. Czę-
sto wygląda to tak, że po jakimś czasie 
zamiast pracy oferowany jest jej kolej-
ny staż. Czy w ten sposób można po-
głębić swoje umiejętności?

A jaką rolę w aktywizacji osób 
niepełnosprawnych odgrywają 
szkoły wyższe?

Na uczelniach działają biura ds. 
osób niepełnosprawnych i biura ka-
rier. Nie brakuje także kół studenckich 
zakładanych przez studentów z orze-
czeniem o niepełnosprawności, któ-
rzy chcą być aktywni. Często bardzo 
mocno angażują się w pracę na rzecz 
swojego środowiska. Czas spędzo-
ny w szkole wyższej to oprócz zdo-
bywania wiedzy moment na naukę sa-
modzielności, podejmowania decyzji 
o swoim życiu zawodowym. Nie moż-
na tych kilku lat traktować wyłącz-
nie jako przedłużenie młodości i bez-
troski. Warto szukać praktyk na wła-
sną rękę i korzystać z propozycji biu-
ra karier. Dobrze znaleźć czas na spo-
tkanie z doradcą zawodowym, który 
pracuje na uczelni, brać udział w kon-
ferencjach czy aktywnie uczestniczyć 
w życiu akademickim. To z pewnością 
zaprocentuje podczas rozmów o pra-
cę. Najważniejsze to zdobycie wiedzy 
i pozostanie otwartym na zmiany. 
■ Zofia Smolarek 
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WYDARZENIA targowe Q4 2019

Międzynarodowe Targi Technik Pakowania i Etykietowania Taropak 2019

Odbyły się w dniach 30.09 - 3.10. 2019. TAROPAK od lat daje możliwość poznania nowości i obserwowania trendów 
w branży opakowań. Można było zobaczyć w akcji maszyny do produkcji opakowań i etykiet oraz maszyny i roboty paku-
jące oraz linie produkcyjne.  Obecne były firmy prezentujące opakowania z różnych materiałów, m.in.: kartonowe, papie-
rowe, z tworzyw sztucznych, szkła czy metalu. Nowością na TAROPAKU 2019  była trzydniowa konferencja E-COMMERCE, 
podczas której omawiano kwestie  opakowań w e-commerce, logistyce i magazynowaniu,oraz zagadnieniom z zakre-
su marketingu i sprzedaży.Targom TAROPAK towarzyszyły Targi  4PRINT,  Targi Polagra Tech, Polagra-Gastro i Invest Ho-
tel oraz Polagra Food.
  
Więcej informacji na: www.taropak.pl 

GWW-Trend 2019: świetna okazja do spotkań

Wydarzenie GWW-Trend odbyło się już po raz trzydziesty trzeci dnia 27 września 2019 r. W Wiesbaden swoje portfolio pro-
duktowe 619 gościom zaprezentowało 165 producentów i dostawców artykułów promocyjnych. W centrum uwagi pod-
czas imprezy znajdowały się liczne nowości produktowe i znane już klasyki. Większość wystawców była zadowolona za-
równo z jakości miejsca imprezy, jak i z odwiedzających. To wydarzenie to także świetna okazja do nawiązywania relacji, 
dzięki swojej rodzinnej atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń. To wydarzenie podkreśliło również fakt, że temat 
zrównoważonego rozwoju ciągle dominuje w sektorze, bez względu na rodzaj produktów. 

Więcej informacji na: www.gww-trend.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Mischa Delbrouck, Joanna Meißner, © WA Media

Dzień networkingu BAPP: rocznica

Dnia 29 sierpnia 2019 r. Belgijskie Stowarzyszenie Produktów Promocyjnych (BAPP) mogło świętować dziesiątą roczni-
cę swojego dnia networkingu. Miejscem tego wyjątkowego wydarzenia był obiekt San Marco Village w Shelle, niedale-
ko Antwerpii. Według oficjalnych danych tego dnia około 70 wystawców zaprezentowało swoje produkty i usługi dystry-
butorom artykułów promocyjnych. Według organizatorów z okazji do dyskusji skorzystało 120 członków BAPP i 77 dys-
trybutorów. Po targach miała miejsce wspólna kolacja, a całe wydarzenie było świetną okazją na wymianę doświadczeń 
w miłej atmosferze. 
Więcej informacji na: www.bapp.be 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Michael Scherer © WA Media

De Leveranciersdagen 2019: międzynarodowe i zróżnicowane wydarzenie

Wydarzenie Leveranciersdagen odbyło się w dniach 5-6 września 2019 roku już po raz drugi w hali Expo Houten niedale-
ko Utrechtu. Według organizatorów 1198 odwiedzających z branży holenderskich artykułów promocyjnych miało okazję 
zbierać nowe informacje na temat trendów produktowych, nawiązać nowe kontakty i wymieniać się pomysłami. Oficjal-
ne dane mówią o 150 wystawcach z 12 krajów, którzy zaprezentowali swoją ofertę. Poza znaczącymi dostawcami z rynku 
holenderskiego, liczni wystawcy biorący w udział w imprezie po raz pierwszy a także producenci i importerzy z całej Eu-
ropy wnieśli coś nowego do dyskusji na temat branży. Organizację Leveranciersdagen wspierało holenderskie stowarzy-
szenie artykułów promocyjnych.
Więcej informacji na: www.deleveranciersdagen.nl

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Till Barth, Joanna Meißner, © WA Media

FestiwalMarketingu.pl 2019

18 i 19 września w EXPO XXI Warszawa dostawcy artykułów promocyjnych prezentowali targowe premiery i nowe upo-
minki reklamowe na sezon jesienno-zimowy. Podczas dwóch dni targowych ponad 5600 osób odwiedziło stoiska 270 
wystawców. Już po raz piąty swoje miejsce na hali miała także Strefa EVENT MIX, gdzie można było spotkać dostawców 
branży eventowej. Tradycyjnie podczas FestiwalMarketingu.pl odbył się także FestiwalDruku.pl, gdzie można spotkać do-
stawców mediów i maszyn z branży poligraficznej. Targom zawsze towarzyszą wydarzenia specjalne jak: konkursy bran-
żowe: SUPER GIFT i POS STARS oraz ZŁOTY MEDAL, a także warsztaty, szkolenia i konferencje: EVENT MIX i MARKETING MIX. 
Kolejna edycja targów odbędzie się 9-10 września 2020 r. Organizatorem jest OOH magazine. 

Więcej informacji na: www.FestiwalMarketingu.pl

Merchandise World 2019

Tegoroczna wrześniowa edycja Merchandise World odbyła się w Marshall Arena w Milton Keyes w Anglii dnia 11 września 
2019 r. Według oficjalnych danych w wydarzeniu organizowanym wspólnie przez Sourcing City i Brytyjskie Stowarzysze-
nie Artykułów Promocyjnych (BPMA) swoje nowości zaprezentowało 125 dostawców artykułów promocyjnych. Poza be-
stsellerami i nowościami ze świata upominków reklamowych, wystawcy zaprezentowali też liczne ekologiczne produk-
ty prezentowane w strefie wystawowej „Eco World”. Ogólnie w wydarzeniu wzięło udział 576 przedstawicieli brytyjskiego 
rynku artykułów promocyjnych. Zimowa edycja imprezy odbędzie się w dniach 12-13 lutego 2020 r.
Więcej informacji na: www.merchandiseworld.co.uk 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/152715400@N07/sets/72157710810955598

PRINT&SIGN2019 i CORPORATE GIFTS Show: 20% wzrost liczby odwiedzających

W 15. edycji targów PRINT&SIGN odnotowano 20% wzrost liczby gości biznesowych w porównaniu z edycją ubiegłorocz-
ną: imprezę odwiedziło 6000 specjalistów. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 9-12 października odbywało się na równi 
z dwoma innymi imprezami: DIGITAL SIGNAGE Show i CORPORATE GIFTS Show. Ta ostatnia impreza to jedyne wydarzenie 
w Rumunii poświęcone artykułom promocyjnym. Goście CORPORATE GIFTS Show szukali planerów i kalendarzy (69,25%), 
pudełek i toreb (53,73%), gadżetów (51,86%), wizualnych artykułów promocyjnych (50,93%) i promocyjnych tekstyliów 
(50%). W ankiecie dotyczącej zainteresowań gości wzięła udział ponad połowa odwiedzających wydarzenia PRINT&SIGN/ 
DIGITAL SIGNAGE Show/ CORPORATE GIFTS Show.

Więcej informacji na: www.giftsshow.ro/en/

Premium Sourcing 2019: wyjątkowa lokalizacja

Dziewiąta już edycja Premium Sourcing odbyła się w dniach 4-5 września 2019, tym razem w nowej lokalizacji w samym 
sercu Paryża: w Les Salles du Carrousel du Louvre. Odwiedzający mogli z tego miejsca podziwiać Luwr, szklaną piramidę 
oraz Wieżę Eiffela. W wydarzeniu wzięło udział około 140 wystawców będących międzynarodowymi specjalistami i hur-
townikami w dziedzinie reklamy dotykowej, którzy mogli zaprezentować swoją ofertę produktową i usługową. Statystyki 
mówią o 2067 odwiedzających, którym oferowano wgląd w ofertę rynku reklamy dotykowej. Wydarzenie uzupełnił także 
program wykładów trwających przed dwa dni wydarzenia.
Więcej informacji na: www.premium-sourcing.fr 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2019, Zdjęcia: Michael Scherer, © WA Media 
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Upominki są okazją do rozmowy

Na jakie główne narzędzia do ko-
munikacji z  odbiorcą  postawiła 
Pani w tegorocznej kampanii?

Głównie wykorzystywałam mój 
profil na Facebooku, i ten prywat-
ny i oficjalny. Tam prowadziłam rela-
cje z kolejnych dni kampanii, spotkań 
i wydarzeń. Aktywność instagramowa 
też była ważna, regularnie umieszcza-
łam tam moje relacje. Jednym z klu-
czowych narzędzi komunikacji stano-
wiły również tradycyjne banery wy-
borcze.   

Jednym głównych zadań, jakie 
stawia Pani przed sobą  w  tej ka-
dencji, jest walka o ekologię. W jaki 
sposób przekonywała Pani wybor-
ców do tego,  że ochrona  środo-
wiska powinna stać  się prioryte-

tem? Czy Pani wygrana może świad-
czyć  o  tym,  że ekologia jest ważna 
dla ludzi?   

W Małopolsce nie trzeba lepszego 
argumentu niż jakość powietrza, silny 
nacisk na dane o zanieczyszczeniu po-
wietrza wzbudzały w ludziach przera-
żenie i chęć działania. Tematy ekolo-
giczne to cześć programu wyborczego, 
ale też silny akcent w ochronie powie-
trza i ekologii z pewnością przekonał 
wielu wyborców. To wydaje się być do-
brym prognostykiem co do wagi ekolo-
gii w sprawach ważnych dla Polaków.

Wykorzystywała Pani w  swo-
jej kampanii upominki promocyj-
ne. Proszę  opowiedzieć  jakie i  jaki 
był ich odbiór? Czym się Pani kiero-
wała wybierając upominki? 

Najlepszym upominkiem była sa-
dzonka drzewka w ekologicznej do-
niczce z informacją o ilości pochła-
nianych zanieczyszczeń. Stanowiło 
ono wiarygodny i zgodny z głoszoną 
ideą ekologii upominek, bardzo do-
brze odbierany i chętnie zabierany.

Dlaczego Pani zdaniem upomin-
ki promocyjne to skuteczne narzę-
dzia w komunikacji z wyborcą? 

Upominki dają dobrą okazję do 
rozmowy i przedstawienia zarówno 
problemu, jak i możliwości jego roz-
wiązania. 

Branża upominków reklamo-
wych mocno skręca w zieloną stro-
nę. Modne są gadżety w stylu „zero 
waste”, wielorazowe torby na zaku-
py, szklane butelki na napoje czy 
np. długopisy z materiałów z recy-
klingu. Co Pani myśli o takich mate-
riałach reklamowych? Czy stawia-
nie na „zielone”  gadżety to w  dzi-
siejszych czasach skuteczny sposób 
na kreowanie wizerunku?

Oczywiście wszyscy powinniśmy 
w każdy możliwy sposób promować 
wiedzę o ekologii, szczególnie że ma 
świetny i bardzo pozytywny oddźwięk.

Jest Pani bardzo aktywna w  me-
diach społecznościowych. Jakie 
są główne zalety i wady tego kanału 
komunikacji z punktu widzenia po-
lityka?

Zaletą jest szybka komunikacja 
wsparta obrazem, wadą konieczność 
stałej obecności i możliwość ogromne-
go hejtu.

Kurz po wyborach już  opadł, ale 
komunikacja z  wyborcami musi to-
czyć się nieustanie. Co, poza media-
mi społecznościowymi, sprawdza 
się  najlepiej w  politycznej dyskusji 
z Polakami w ciągu roku?

Spotkania z ludźmi w każdym możli-
wym miejscu i rozmowa nawet na trud-
ne tematy. Kontakt osobisty jest naj-
lepszy.

■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Stawiając na ekologię rozdawała przechodniom sadzonki drzewek z informacją o zanieczyszczeniach. 
Aktywna w mediach społecznościowych, Pani weterynarz z Kęt została posłem na kolejną już kadencję.  
Na temat kampanii reklamowej, upominków i mediów społecznościowych rozmawiamy z Dorotą Niedzielą. 
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Płaca minimalna, 
katastrofa 
maksymalna?

Precyzyjnie określa go Ustawa 
o minimalnym wynagrodzeniu (sty-
czeń 2003). Zanim wysokość tej pła-
cy zostanie ogłoszona, jest ona przed-
miotem analizy w oparciu o wiele 
czynników statystycznych i ekono-
micznych. W proces zaangażowane 
są Rady - Ministrów i Dialogu Spo-
łecznego (kiedyś Komisja Trójstron-
na). A ostateczna wysokość pensji 
minimalnej na kolejny rok jest odbi-
ciem kondycji gospodarki, uwzględ-
nia wzrost średniego wynagrodzenia 
i pozostaje z nim w ścisłej relacji. 

Teraz jednak okazuje się, że całą tę 
skomplikowaną procedurę można po-
minąć. A wysokość minimalki, i to na 
pięć lat do przodu, po prostu wykrzy-
czeć z mównicy. 

„Nie wiem, czy wytrzymam tempo 
ustawodawcy”

Pan Tomasz jest Warszawiakiem 
z dziada-pradziada. Od dwóch de-
kad prowadzi trzy drukarnie - dwie 
w Warszawie, jedną w podwarszaw-
skich Markach. Drukuje wszystko, 
co wymyślą klienci, notesy z nadru-
kiem, plakaty, rozmaite ulotki. Ostat-
nio na imprezę firmową drukował na-
wet monidła z podobizną komikso-
wych superbohaterów. Przed święta-
mi zaciera ręce, bo to okres żniw. Za-

mówień jest więcej, tak od klientów 
instytucjonalnych, jak i prywatnych. 

Na etacie zatrudnia 8 osób. W su-
mie jednak, pełne ręce roboty w jego 
trzech drukarniach ma aż 16, a przed 
świętami nawet 22 osoby. Potrzeba 
bowiem więcej ludzi do obsługi za-
mówień i dostarczania ich. 

Gdy pytam, dlaczego nie wszy-
scy mają etat, przekonuje, że pracu-
jący sami chcieli. Ci, którzy nie mają 
etatu, albo prowadzą jednoosobową 
działalność gospodarczą, albo pod-
pisali umowy zlecenia lub o dzie-
ło. Pan Tomasz zarzeka się, że niko-
go nie „wypycha poza etat”, a część 
osób zwyczajnie chciała „kupić skodę 
w leasingu”. Na potwierdzenie swo-
jej tezy pokazuje mi błękitną Fabię 
kombi i czarną Octavię zaparkowane 
przed drukarnią. 

Po chwili rozmowy jednak odsłania 
inną prawdę. - Jeśli nie chcę zbankru-
tować muszę umieć szybko zwiększyć 
moce przerobowe w gorących okre-
sach i - co ważniejsze - szybko przyciąć 
koszty gdy zamówień jest mniej - tłu-
maczy. - Gdybym wszystkich miał na 
etacie, byłoby to niemożliwe - dodaje. 

- A co się dzieje wtedy z tymi, któ-
rzy kupili te skody w leasing? Prze-

No to garść faktów na początek. 
Przypomnijmy, że pojęcie płacy mi-
nimalnej dotyczy wyłącznie osób za-
trudnionych na etat i to w pełnym wy-
miarze. Obecnie pensja minimalna to 
2250 brutto. Niedawno jednak rząd 
Prawa i Sprawiedliwości przedsta-
wił plan wzrostu pensji w kolejnych 
pięciu latach. Był on nad wyraz lako-
niczny i na dodatek wyartykułowany 
nie przez premiera, czy ministrę pra-
cy, lecz przez szeregowego posła par-
tii - Jarosława Kaczyńskiego. Brzmiał 
następująco: 2,6 tys. zł w 2020 r.,  
3 tys. zł w 2021 r., 3,25 tys. zł w 2022 r.,  
3,7 tys. zł w 2023 r. i 4 tys. zł brutto 
w 2024 roku. 

Biorąc pod uwagę dzisiejszą wyso-
kość „minimalki”, rządowe plany za-
kładają jej wzrost aż o 78 proc. w cią-
gu 5 lat. Dla porównania, do teraz wy-
generowanie porównywalnego wzro-
stu płacy minimalnej zajęło nam rów-
ną dekadę. Z 1276 zł w 2009 r. do 
obecnych 2250. 

Nie dziwne, że te pomysły natych-
miast rozgrzały debatę publiczną. Co 
ciekawe jednak nie tylko o samą wy-
sokość pensji chodzi. Bo co do tego, 
że musi ona rosnąć nie ma wątpliwo-
ści. Są one za to, jeśli chodzi o „me-
chanizm” jej ustalania. 

Pan Tomasz: - Kiedyś dostałem za-
mówienie na wydrukowanie i oprawie-
nie 12 tys. zdjęć, na wystawę do jed-
nego z ministerstw i ambasady. Oczy-
wiście „na zapalnie płuc”. Potrzebo-
wałem dodatkowych dwóch osób, by 
podołać. Zleceniodawcą była wielka, 
sieciowa agencja kreatywna. Zaofero-
wałem więc cenę hurtową, dobrą dla 
zamawiającego i dla mnie. Co usły-
szałem? Że mogą zapłacić 20 proc. 
mniej. Ręce mi opadły, postawiłem się 
i gdzieś w pół drogi się spotkaliśmy. 
Czy miałbym szansę na jakąkolwiek 
elastyczność przy rosnących kosztach 
pracy? Oczywiście, że nie.

Branża upominków przetrwa
Ta konkluzja wcale jednak nie 

musi być smutnym prognostykiem 
dla branży materiałów promocyj-
nych. Często firmy w niej skupione 
- dystrybutorzy, producenci - prowa-
dzą w zasadzie biznes w modelu po-
dobnym do Pana Tomasza. Rozterki 
związane z byciem podwykonawcą 
znają więc znakomicie. Czyżby teraz 
dla branży zbliżał się koniec świata? 

Raczej nie! Nie ma innego wyjścia 
niż wzrost cen usług. Jest on nieunik-
niony, ale nie będzie gwałtowny. Prze-
cież wymieniane tak często „gonienie” 
zachodu będzie się realizować nie tyl-
ko po stronie wzrostu naszej zasobno-
ści. Na zachodzie usługi i produkty są 
droższe. Jeśli chcemy się zbliżyć do 
zachodu, a co do tego nie ma wątpli-
wości, to usługi muszą podrożeć.

Nie ma też wątpliwości, że wszyst-
kie pensje będą rosnąć. Gospodarka 
może sobie na to pozwolić i bez sen-
su byłoby sztuczne hamowanie wzro-
stu płac. Ale tak samo, nie ma powo-
du, by decyzją polityczną ten wzrost 
nieracjonalnie przyspieszać. Zresztą 
tajemnicą poliszynela jest, że obecne 
propozycje PiS są tyko retoryką po-
lityczną i oczywiście będą podlegały 
prawom makroekonomii.

Wzrost minimalnego wynagrodze-
nia o 20 proc. rocznie przez najbliż-
sze 4 lata wystrzeliłby w górę pensje 
na każdym innym szczeblu organiza-
cji. Przykład? Jeśli dziś specjaliście 
trzeba zapłacić np. trzykrotność pen-
sji minimalnej - 6,5 tys. zł brutto - za 
cztery lata jego praca będzie warta  
12 tys. złotych. A na taką eksplozję 
płac nie stać żadnej gospodarki! 
■ Tomasz Piszczek

cież oni muszą mieć płynność finanso-
wą? - pytam. 

- To osoby, które współpracują ze 
mną od lat, szukają nam klientów, zaj-
mują się bieżącą obsługą zamówień 
w każdej drukarni, zakupami - słyszę.

- A co z pozostałymi „bezetatowca-
mi”? - dopytuję.

- Osoby na „dziele” lub „zleceniu” 
od początku wiedzą, że przychodzą 
wykonać określoną pracę. Nikt niko-
go nie oszukuje, ani nie wyzyskuje. 

- To ile wynosi średni pensja 
w pana firmie? - rzucam, a mój roz-
mówca przewraca oczami i bierze 
głęboki wdech, jakby zbierał myśli do 
zrugania mnie za wścibskość. 

Ale dosłownie za sekundę uśmie-
cha się i odpowiada: - Staram się pła-
cić godnie. Na etacie, czy nie, przelew 
jest znacznie wyższy niż pensja mini-
malna - mówi.

Jednak gdy pytam, czy nie oba-
wia się, że decyzja o szybkim wzro-
ście płacy minimalnej w kolejnych la-
tach przerośnie jego możliwości eko-
nomiczne, nie jest mu do śmiechu. 

- Na ten moment nie wiem, czy wy-
trzymam tempo ustawodawcy bez 
sporego podnoszenia cen - mówi. 

Ceny w górę
Opinia Pana Tomasza znajduje od-

bicie w ocenach ekspertów. Oni rów-
nież przewidują niemal gwaranto-
wany wzrost cen. Bo i producenci, 
i usługodawcy koszty pracy przerzu-
cą na klienta końcowego. Warto jed-
nak przyjrzeć się tej opinii bliżej, 
zwłaszcza jeśli jest się usługodawcą, 
czy producentem, będącym podwy-
konawcą wielkiej firmy. 

W modelu idealnym wspomnia-
na wielka firma powinna zwiększyć 
cenę w przetargu, tak, by uwzględnić 
wzrost kosztów pracy u swoich pod-
wykonawców. Czy tak zrobi? Raczej 
nie! Bo na ogół cena jest bardzo waż-
nym, jeśli nie najważniejszym kry-
terium przetargu. Duże firmy, wy-
grywając przetarg, najpierw zatrosz-
czą się o swoje zyski, a wzrost kosz-
tów pracy przerzucą wcale nie klien-
ta, ale na firmy z łańcucha podwyko-
nawców. Im mniejsze i ze słabszą po-
zycją, tym większe prawdopodobień-
stwo, że wzrost pensji minimalnej za-
boli bardziej. Z jednej strony ich mar-
żom grozi presja na niską cenę od 
zleceniodawcy, a z drugiej zaczną ją 
„podjadać” koszty pracy.

Zapowiedzi radykalnego podnoszenia płacy minimalnej dla jednych są nieakceptowalną próbą 
dekretowania dobrobytu, dla innych zaś końcem ery wyzysku polskiego pracownika. W dyskusji 
nierzadko więcej jest emocji niż faktów. Przyjrzyjmy się więc tylko faktom, zwłaszcza w kontekście 
branży upominków. 

Rządowe, czy raczej polityczne plany zakładają wzrost 
płacy minimalnej aż o 78 proc. w ciągu 5 lat. Z 2250 zł  
w 2019 r. do 4000 zł w 2024 roku. Dla porównania, 
żeby osiągnąć taką samą skalę wzrostu, wcześniej 
potrzebowaliśmy równej dekady. Z 1276 zł w 2009 r.  
do obecnych 2250 złotych. 

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto 
kształtowało się na przestrzeni lat jak poniżej: 
2020 r. - 2600 złotych,    2019 r. - 2250 złotych,  
2018 r. - 2100 złotych,    2017 r. - 2000 złotych, 
2016 r. - 1850 złotych,    2015 r. - 1750 złotych, 
2014 r. - 1680 złotych,    2013 r. - 1600 złotych, 
2012 r. - 1500 złotych,    2011 r. - 1386 złotych, 
2010 r. - 1317 złotych,    2009 r. - 1276 złotych.



Za nami 11. edycja Forum Marketingu Zintegrowanego, które przebiegło pod hasłem: 
Marketerze – czy nadal jesteś w grze? Wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie 
Marketingu SMB odbyło się 5 i 6 listopada w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie.

Konsumenci oczekują czegoś więcej 
niż tylko ładnie opakowanych towarów

klienta. Rada ds. rynku Direct Mail, działają-
ca w ramach Polskiego Stowarzyszenia Mar-
ketingu SMB to doskonały i komplementar-
ny kanał marketingowy. Paweł Wielkopolan  
Dyrektor ds. Rozwoju i Kluczowych Rela-
cji w SMB przypomina o przesyłce marketin-
gowej. - Gadżety są doskonałą formą promo-
cji własnej marki, mamy teraz tak wiele moż-
liwości, aby wysłany gadżet był doskonale 
spersonalizowany, trafiający w gusta odbior-
cy. Bo przecież ten wyśmiewany często dłu-
gopis, możemy podarować lub wysłać w od-
powiednim kolorze, z indywidualnym nadru-
kiem, tak, żeby zaskoczyć odbiorcę i być lepiej 
zapamiętanym. Przecież doskonale wszyscy 
wiemy, że lubimy być obdarowywani, że jest 
to bardzo miłe, dlatego, jeśli poświęcimy wię-
cej czasu na wybranie odpowiedniego gadże-
tu, odniesie on właściwy skutek – przekonuje  
Wielkopolan. - Tylko dzięki przesyłce możemy 
zachwycić klienta smakiem, wyglądem czy za-
pachem naszego produktu. To tylko tutaj mamy 
możliwość uruchomienia wszystkich zmy-
słów, którymi odbierany jest produkt – dodaje. 
Dlatego właśnie Rada chce mówić o przesyłce 
marketingowej, pokazywać najlepsze przykła-
dy, a także dzielić się wiedzą firm, które ją two-
rzą. To jednak ciągle nie wszystko. - Przygoto-

wujemy Kodeks Dobrych Praktyk, żeby wska-
zywać, w jaki sposób powinien działać rzetel-
ny dostawca usług DM. Oprócz firm już zaan-
gażowanych w pracę Rady, czyli m.in. dystry-
butorów druków bezadresowych i adresowa-
nych, agencji, producentów, chcemy zaprosić 
również firmy audytorskie, drukarnie, firmy lo-
gistyczne, tak, żeby każdy z procesów móc wła-
ściwie przygotować i opisać – zapowiada Wiel-
kopolan. I jak dodaje - Chcemy także pokazy-
wać doskonałe połączenia najnowszej techno-
logii w kampaniach DM m.in. AR, personali-
zację i jak dzięki nim, wchodzimy w świat wir-
tualny, łącząc świat onlinu z offlinem.

 
To wszystko przed nami, podobnie jak kolej-
na edycja Forum Marketingu Zintegrowanego.  
- Przygotowując naszą konferencję, staramy się 
zaskakiwać uczestników, dlatego każdego roku 
dbamy o to, żeby oprócz bardzo dobrze dobra-
nej merytoryki, na czym szczególnie nam zale-
ży, były jeszcze inne elementy, do których war-
to wracać. W tym roku niewątpliwie do takich 
można zaliczyć grę, którą przeprowadziliśmy 
w drugim dniu oraz ekologiczny panel dysku-
syjny. Myślę, że była to udana konferencja – su-
muje Wielkopolan.
■ Zofia Smolarek

Co marketingowcy muszą więc robić, by 
nadążyć za trendami? Urszula Zarańska, Dy-
rektor Generalna Stowarzyszenia SMB mówi 
właśnie o edukacji przez uczestniczenie w kon-
ferencjach, szkoleniach czy spotkaniach z eks-
pertami. - Edukacja otwiera „oczy i głowy”, 
uczy kreatywnego myślenia. Świadomość zja-
wisk społecznych i zagrożeń obecnego świata 
pomaga w poszukiwaniu insightów i długoter-
minowym planowaniu komunikacji z rynkiem 
– wyjaśnia. Ponadto, jak dodaje, marketerzy 
powinni stale obserwować zjawiska społeczne 
i pojawiające się nowe możliwości technolo-
giczne. Szukać ich zastosowania w procesach 
np. zarządzania brandem czy sprzedaży, ale 
tylko w celu ułatwienia komunikacji z klien-
tem. - Wprowadzenie nowych narzędzi powin-
no powodować udogodnienie przede wszyst-
kim dla klienta, nie tylko dla firmy – podkreśla. 
Tematyka tegorocznego forum była bardzo 
szeroka: wśród wielu zagadnień m.in.: mar-
keting sensoryczny, hejt w sieci, voice com-
merce, fake newsy i zagrożenia dezinforma-
cyjne. Przedstawione zostały przykłady za-
stosowania konkretnych narzędzi i rozwiązań 
w danym procesie i możliwości zastosowa-
nia ich w konkretnych działaniach na podsta-
wie case study. Wśród najbardziej istotnych te-
matów pojawiła się oczywiście grożąca świa-
tu katastrofa klimatyczna. Jak pokazują przed-
stawione na FMZ badania Kantar Polska pod 
nazwą „Ziemianie atakują”, obawę tę podziela 
aż 72 proc. Polaków. 79 proc. pytanych wska-
zuje biznes jako odpowiedzialny za działania, 

które powinny nastąpić w celu ograniczenia 
katastrofy ekologicznej. - Polacy w związku 
z tym zagrożeniem zmieniają także swoje zwy-
czaje konsumenckie i są gotowi na zmiany sys-
temowe – mówi Zarańska. - Według prezento-
wanych podczas FMZ badań Nielsen 79 proc. 
Polaków stara się wydłużyć czas użytkowa-
nia produktów i sprawdza składniki jedzenia. 
To ważne wskazówki dla marketerów dotyczą-
ce przyszłości rynku i oczekiwań konsumen-
tów. Niemądrze byłoby je ignorować – radzi. 
Wszystko wskazuje na to, że marki powin-
ny przygotowywać się nie tylko na zagroże-
nia ekologiczne, ale sprostać również wyma-
ganiom technologicznym. Istotne jest rów-
nież zaangażowanie konsumenta w proces bu-
dowania marki. - Dzięki mediom społeczno-
ściowym konsumenci częściej wymieniają się 
wiedzą o produktach i zachowaniach marek. 
Oczekują czegoś więcej niż tylko ładnie opako-
wanych towarów. Potrzebują czuć, że uczest-
niczą w czymś ważnym, w czymś, co niesie 
głębsze wartości. Wtedy zaczynają identyfiko-
wać się z marką i pozostają jej lojalni – mówi  
Zarańska. - Pomagają w tym nowe dobrze do-
brane technologie ułatwiające komunikowanie 
się z klientem. Warto je obserwować i testować. 
Nie wiemy jeszcze, które z nich polubią klienci, 
ale już wiadomo, że rozwiązania pozwalające 
na zaoszczędzenie czasu, takie jak voice booty 
ułatwiające zakupy albo rozwiązania z obsza-
ru VR-u i AR-u naznaczają kierunki zmian, któ-
re osiągną większą skalę już wkrótce – dodaje. 
Jak radzą eksperci, marketingowcy powinni 

też stale wychodzić poza swoją strefę komfortu 
i być otwarci na komunikację z innymi człon-
kami zespołów, korzystać z okazji do kontaktu 
z ludźmi z innych organizacji. Dlatego w tym 
roku podczas konferencji odbył się modero-
wany networking w formie interaktywnej gry 
szkoleniowej, przeprowadzonej przez Pracow-
nię Gier Szkoleniowych, która mocno rozgrza-
ła atmosferę. Ponadto wystąpienia prelegen-
tów po konferencji otrzymały bardzo wysokie 
oceny. Najwyżej oceniane zostały wystąpienia 
przedstawiające nietypowe zastosowanie tra-
dycyjnych kanałów kontaktu z klientem oraz 
praktyczne zastosowania nowych technologii. 
Konferencja jest też świetną okazją do tego, 
aby przypomnieć znane od dawna i spraw-
dzone sposoby na zatrzymanie przy sobie 
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Do 120 marek oferowanych przez L-Shop-Team dochodzą znów 
nowe: Fair Towel, Towel2, DreamRoots, Build your BRANDIT, EXCD 
by Promodoro oraz pure organic by Russell. Dzięki temu poszerzona 
zostaje oferta reczników, podstawowej odzieży promocyjnej 
i organicznej oraz modnych produktów streetwearowych. 

560 nowych produktów!

Co jeszcze? Jeszcze więcej odzie-
ży dla gastronomii od np. CG Workwear,  
Premier. Szał produktów w kategorii czapek, 
toreb, plecaków, pluszaków, a to dzięki np.  
bags2GO, Westford Mill, Atlantis, Beechfield  
i MBW. Swoją ofertę w 2020 rozszerza-
ją również inne marki jak np. Just Hoods,  
Sol’s, JHK, Roly, Neutral, American  
Apparel. Zupełną nowością tego roku są sto-
liki drewniane z możliwością brandowania 
od DreamRoots, do kompletowania z leżaka-
mi dostępnymi również w ofercie.

Po raz pierwszy, dystrybutor L-Shop-Team 
podzielił swoją ofertę papierową na 4 czę-
ści/katalogi, aby ułatwić klientom szybkie 
znalezienie produktów pod konkretne zapo-
trzebowanie. W 2020 nadal pozostaje moż-
liwość comiesięcznego korzystnego zama-
wiania pudła ze wzorami (TEXSTYLES 
-BOX), aby testować produkty, również no-
wości 2020.

Rozgość się na www.l-shop-team.pl

W 2020 roku widać nadal wsród producen-
tów dbałość o trwałość i solidne wykonanie 
produktów. Na uwagę zasługują nowości po-
chodzące od marek Tee Jays, XCD promodoro,  
Mantis czy miners mate, które poszerzają 
swoją ofertę o koszulki, bluzy czy kurtki.

Również łatwo dostrzec trend do wyko-
rzystania bawełny organicznej lub materia-
łów z recyclingu do produkcji tekstyliów. 
Niektórzy producenci wycofują produkty, 
aby zastąpić je innymi, bardziej przyjazny-
mi dla środowiska. Mocno wkracza np. B&C 
z organicznymi koszulkami i bluzami w 3 
wydaniach. Również z poszerzoną ofertą po-
jawia się pure organic by Russell.

W 2020 kolejni producenci chcą trafić do 
bardziej niszowej grupy odbiorców, rozsze-
rzając ofertę lub ją modyfikując o produk-
ty fashion, streetwear. Możemy zauważyć 
modele unisex zamiast wersji dzielonej na 
męską i damską. Marka Build your Brandit  
pokazuje jak fajnie można odnaleźć się 
w świecie streatwear.

ARTyKUł SPoNSoRoWANy

URSzULA zARAńSKA 
Dyrektor Generalna 
Stowarzyszenia SMB

PAWEł WIELKoPoLAN 
Dyrektor ds. Rozwoju 
i Kluczowych Relacji w SMB
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Rozlicz się z opakowań

Kogo dotyczą przepisy
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o gospodarce opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi, nakłada na 
przedsiębiorców obowiązki rozlicza-
nia się w ramach sprawozdania rocz-
nego, składanego do odpowiednie-
go ze względu na siedzibę firmy urzę-
du marszałkowskiego. Takie zada-
nie mają wprowadzający opakowania, 
eksportujący opakowania, eksportują-
cy produkty w opakowaniach, doko-
nujący wewnątrzwspólnotowej dosta-
wy produktów w opakowaniach czy 
wprowadzający produkty w opako-
waniach. Obowiązek dotyczy wszyst-
kich wyżej wymienionych bez wyjąt-
ku. - Ustawodawca odnośnie wprowa-
dzania produktów w opakowaniach nie 
rozróżnia obowiązków wobec przed-
siębiorców działających na rynku de-
talicznym czy B2B. – precyzuje Ma-
riusz Szabłowski, Kierownik ds. Roz-
woju Struktury Sprzedaży w Eko Cykl 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

- Przy weryfikacji czy w ramach pro-
wadzonej przez przedsiębiorcę dzia-
łalności będzie występował obowią-
zek rozliczenia się z opakowań na-
leży odnosić się do ustawowych defi-
nicji procesów wymienionych powy-
żej (np. wprowadzającego opakowa-
nia czy produkty w opakowaniach na 
rynek). Jak dodaje Mariusz Szabłow-
ski, ustawa precyzyjnie wskazuje rów-
nież obowiązki w zakresie tzw. zleca-
nia produkcji. Jako wprowadzające-
go produkty w opakowaniach inter-
pretuje przedsiębiorcę wprowadzają-
cego do obrotu produkty w opakowa-
niach pod własnym oznaczeniem, ro-
zumianym jako znak towarowy, lub 
pod własnym imieniem i nazwiskiem 
lub nazwą, których wytworzenie zle-
cił innemu przedsiębiorcy. Obowiązek 
sprawozdawczy po ostatnich zmianach 
w przepisach będą również miały fir-
my wprowadzające do obrotu tzw. fo-
liówki.

Czego dotyczą sprawozdania
Roczne Sprawozdanie dotyczy 

przede wszystkim opakowań, a nie 
samych produktów. - Pod obowią-

Półtorak, Audytor Ekologiczny z fir-
my Oś Eko - Przykłady „nietypowych 
opakowań”, które należy uwzględniać 
to np. palety, wieszaki, etykiety, taśmy 
klejące, plastikowe taśmy spinające, 
tuleje, stojaki na ulotki. 

Zgodnie z przytoczonymi wyżej de-
finicjami za opakowanie uznajemy na-
wet folię na długopisie reklamowym. 
Sprawę wyjaśnia Mariusz Szabłowski 
- Folia na długopisie będzie rozliczana 
w sprawozdaniu do Urzędu Marszał-
kowskiego indywidualnie przez produ-
centa tej folii (jako informacja o ma-
sie opakowania wytworzonego), ale 
również przez przedsiębiorcę wykorzy-
stującego wspomnianą folię jako opa-
kowanie do swojego wyrobu. Produ-
cent długopisu będzie już rozliczał się 
z obowiązku zapewnienia odzysku i re-
cyklingu z opakowania foliowego, jako 
przedsiębiorca wprowadzający pro-
dukt w opakowaniu na rynek. Rozwi-
jając ten wątek dalej, producent opa-
kowań z folii dostarczy je do produ-

centa długopisu w jakimś opakowaniu 
zbiorczym, na potrzeby tego przypad-
ku załóżmy, że w kartonie – tym samym 
również jest wprowadzającym produkt 
w opakowaniu i w odniesieniu do kar-
tonu ma już obowiązek rozliczenia re-
cyklingu. Można prezentować jeszcze 
wiele innych scenariuszy gospodar-
ki opakowaniami, dlatego przy rozpa-
trywaniu zakresu obowiązku sprawoz-
dawczego zdecydowanie rekomendo-
wany jest kontakt ze sprawdzoną or-
ganizacją odzysku opakowań. - tłuma-
czy Mariusz Szabłowski z Eko Cykl  
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

- Każdy przedsiębiorca powinien 
prowadzić ewidencję w zakresie opa-
kowań z uwzględnieniem: masy wy-
tworzonych opakowań, masy przywie-
zionych z zagranicy opakowań, masy 
wywiezionych za granicę opakowań, 
informacji o masie opakowań, w któ-
rych zostały wprowadzone do ob-
rotu produkty – podkreśla Mariusz  
Szabłowski.

Czemu służą sprawozdania
Sprawozdania i odpowiadające im 

opłaty są elementem polityki ekolo-

zek sprawozdawczy zalicza się opa-
kowania, które zostały wprowadzone 
na rynek polski w danym roku kalen-
darzowym. – mówi Anna Przywoźna, 
Specjalista ds. Gospodarki Odpadami 
w AURAEKO BATERPAK Organiza-
cja Odzysku Opakowań S.A. - Wpro-
wadzenie natomiast następuje w dniu 
ich wydania z magazynu albo prze-
kazania osobie trzeciej, w przypad-
ku opakowań i produktów w opako-
waniach wytworzonych na terytorium 
kraju, bądź w dniu ich przywozu na te-
rytorium kraju, albo w dniu wystawie-
nia faktury potwierdzającej odpowied-
nio wewnątrzwspólnotowe nabycie 
opakowań albo wewnątrzwspólnotowe 
nabycie produktów w opakowaniach. 
W zależności od sposobu pozyskiwa-
nia opakowań wypełniane są inne ta-
bele. - W przypadku, gdy polski produ-
cent importuje opakowania lub doko-
nuje wewnątrzwspólnotowego nabycia 
opakowań należy w tym sprawozdaniu 
wypełnić tabelę nr 2 (dawne OPAK-2), 

w przypadku wytwórcy pustych opako-
wań należy wypełnić tabelę nr 1 (daw-
ne OPAK-1), w przypadku eksportują-
cego opakowania lub produkty w opa-
kowaniach, dokonującego wewnątrz-
wspólnotowej dostawy opakowań lub 
wewnątrzwspólnotowej dostawy pro-
duktów w opakowaniach należy wy-
pełnić tabelę nr 3 (dawne OPAK-3). 
Natomiast jeśli ten producent zapa-
kuje wytworzone przez siebie produk-
ty w opakowania zaimportowane z za-
granicy oraz zaimportowane opako-
wania produktów przywiezionych z za-
granicy, które następnie trafią na ry-
nek polski, powinien wypełnić tabele 
od nr 4-7 (dawne OŚ-OP1). – podpo-
wiada Anna Przywoźna. 

Co najważniejsze, sprawozdania do-
tyczą każdego rodzaju opakowań, za-
równo jednostkowych, jak i trans-
portowych. - Opakowaniem jest każ-
dy produkt, w tym produkt bezzwrot-
ny, wykonany z jakiegokolwiek mate-
riału, który jest przeznaczony do prze-
chowywania, ochrony, przewozu, za-
bezpieczania, dostarczania lub prezen-
tacji produktów, od surowców do two-
rów przetworzonych – podkreśla Jakub 

Firmy, również te z branży artykułów promocyjnych, są zobowiązane do składania 
sprawozdań właściwym urzędom wojewódzkim z obrotu produktów w opakowaniach.  
Firmy mogą wywiązywać się z tego same lub powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie. 
Trzeba jednak podejść do tematu rzetelnie, bo kontrole są coraz częstsze i kary wysokie. 
Sprawozdanie składa się do 15 marca i dotyczy ono całego roku poprzedniego. 

obowiązkowa rejestracja w BDO.  
- Prowadzenie działalności bez wy-
maganej rejestracji w bazie BDO bę-
dzie skutkować administracyjną karą 
pieniężną od 5 000 PLN do 1 000 000 
PLN, a także zakazem dystrybucji pro-
duktów w opakowaniach. – przestrze-
ga Mariusz Szabłowski. Lista kar za 
nierzetelność i niestosowanie się do 
przepisów jest o wiele dłuższa, np. za 
wprowadzanie do obrotu opakowań 
projektowanych i wykonanych w spo-
sób uniemożliwiający ich wielokrot-
ne użycie i późniejszy recykling albo 
przynajmniej ich recykling jeżeli nie 
jest możliwe ich wielokrotne użycie 
kara wynosi od 10 000 zł do 500 000 zł.  
Anna Przywoźna wymienia dalej: za 
nieprzekazywanie organizacji odzy-
sku wszelkich niezbędnych danych 
pozwalających na realizację przeję-
tych przez nią obowiązków, w tym in-
formacji o wszystkich wprowadzonych 
w danym roku kalendarzowym do ob-
rotu produktach w opakowaniach oraz 
o wszystkich wprowadzonych do obro-
tu produktach w opakowaniach stano-
wiących podstawę do obliczenia po-
ziomu odzysku i recyklingu kara wyno-
si od 10 000 zł do 500 000 zł.

Organizacje odzysku opakowań
Większość firm z branży artykułów 

promocyjnych korzysta z pomocy wy-
specjalizowanych firm. - Wypełniamy 
obowiązki ustawowe w zakresie opa-
kowań i ZSEIE przy pomocy organi-
zacji odzysku. Z pewnością jest to tań-
szy sposób i możliwy do zrealizowania 
- w innym przypadku musielibyśmy np. 
prowadzić kampania informacyjne dla 
społeczeństwa. – mówi Michał Bakuła,  
z firmy PAR Bakuła. - Obowiązek nie 
nastręcza problemów, przepisy są ja-
sne. Samo wdrożenie zajmuje więcej 
czasu, bo trzeba się zapoznać z przepi-
sami, ale realizacja jest bezproblemo-
wa. Dostosowywaliśmy się do przepi-
sów już bardzo dawno temu. Przepisy 
zmieniają się w czasie więc obowiąz-
ków jest teraz więcej niż na początku 
istnienia ustawy. Mamy opakowania, 
ZSEIE, baterie i źródła światła. – do-
daje Michał Bakuła. Podobnie to działa 
w firmie Premier Group. - Przekazali-
śmy całość obsługi firmie zewnętrznej. 
Podajemy im tylko zużyty tonaż i rodzaj 
opakowań a oni robią resztę. – mówi 
Maciej Pasternak z Premier Group. 
Oprócz obowiązków, jakie przejmują 
organizacje, są także źródłem wiedzy 
o ciągle zmieniających się przepisach. 
- Nasi klienci nie muszą śledzić ustaw 
i zmian w nich poczynionych, aby być 
na bieżąco i spełniać obowiązki wyni-
kające z wprowadzania na rynek opa-
kowań zgodnie z obecnie obowiązują-
cymi przepisami prawa. A tych zmian 
w prawie, szczególnie w ostatnim cza-
sie, jest naprawdę dużo. – mówi Anna 
Przywoźna. Organizacje odzysku pil-
nują także, żeby ich klienci spełnili wy-
magane ustawowo limity dotyczące re-
cyklingu, dzięki czemu mogą uniknąć 
opłaty produktowej.

Ekologia i wspólna odpowiedzial-
ność za środowisko coraz mocniej na-
rzuca obowiązki na przedsiębiorców. 
Okazuje się jednak, że póki co nie 
są one zanadto uciążliwe dla przed-
siębiorców, zwłaszcza, że większość 
z nich przejmują wyspecjalizowane 
podmioty. Warto jednak znać ogólne 
zasady i podstawowe przepisy doty-
czące gospodarowania opakowaniami, 
żeby uniknąć błędów i lepiej współ-
pracować z organizacjami odzysku 
opakowań.
■ Joanna Muszyńska

gicznej województw. Są wyrazem od-
powiedzialności firm względem śro-
dowiska. - Opakowania (zwłaszcza te 
jednorazowe), często od razu po zuży-
ciu stają się odpadem. Odpady opako-
waniowe stanowią ogromny odsetek 
całości odpadów wytwarzanych w na-
szym kraju i dlatego prowadzona jest 
odrębna sprawozdawczość i ewiden-
cja, aby gminy mogły „przygotować 
się” i dostosować infrastrukturę na 
przyjęcie tak dużych ilości odpadów. – 
mówi Jakub Półtorak z Oś Eko. - Na 
podstawie ilości odpadów ze sprawoz-
dań, urzędnicy prognozują ile odpa-
dów będzie w przyszłości musiało być 
zagospodarowane w danej gminie.

Co ważne, ustawa zobowiązuje każ-
dego wprowadzającego opakowania 
do zadbania o to, żeby finalnie po uży-
ciu trafiły do odpowiedniego zakładu, 
gdzie będzie zapewniony recykling, 
a nie zostały wywiezione np. do lasu. 
- Jeśli ktoś znajdzie wyrzucone opako-
wanie, a na nim będzie logotyp Twojej 
firmy, to znaczy, że nie zadbałeś odpo-
wiednio o odzysk i recykling. – doda-
je Jakub Półtorak. Do końca 2025 r. co 
najmniej 65% (wagowo) wszystkich 
opakowań musi być poddawanych re-
cyklingowi, a do końca 2030 r. będzie 
wymagane przetworzenie już co naj-
mniej 70% wszystkich opakowań. 

Firmy sprzedające produkty w opa-
kowaniach mają obowiązek rejestracji 
w rejestrze BDO (baza danych o pro-
duktach i opakowaniach oraz o go-
spodarce odpadami) jako wprowa-
dzający na rynek polski opakowa-
nia. - Bez tego nie jest możliwe prowa-
dzenie działalności w sposób zgodny 
z prawem. BDO istnieje od 24 stycz-
nia 2018 roku. W przypadku zmian da-
nych firmy, bądź rodzajów wprowa-
dzanych przez nią opakowań, koniecz-
ne jest uaktualnienie wpisu w rejestrze 
BDO. Kolejny obowiązek, jaki cią-
ży na wprowadzającym, to coroczne 
uiszczanie opłaty rocznej do właściwe-
go ze względu na siedzibę firmy Urzę-
du Marszałkowskiego. W zależności 
od wielkości przedsiębiorstwa jest to 
albo 100 zł (dla mikroprzedsiębiorstw) 
albo 300 zł (dla pozostałych przed-
siębiorstw). – mówi Anna Przywoźna  
z firmy AURAEKO BATERPAK  
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Jak podkreśla Anna Przywoźna, naj-
trudniejszy obowiązek spoczywają-
cy na Wprowadzającym to osiągnie-
cie odpowiednich poziomu odzysku 
i recyklingu opakowań oraz przepro-
wadzenie publicznych kampanii edu-
kacyjnych. - Podstawowym obowiąz-
kiem, od którego powinniśmy wyjść, 
jest zapewnienie odpowiednich pozio-
mów odzysku i recyklingu opakowań 
na produktach, które zostały wprowa-
dzone na rynek przez danego przed-
siębiorcę. Sprawozdawczość jest jedy-
nie zwieńczeniem szeregu obowiązków 
wynikających z ustawy nałożonych na 
przedsiębiorców. – dodaje Mariusz 
Szabłowski.

Kontrole na straży przepisów
Jak podkreśla Anna Przewoźna  

w ostatnim latach dostrzec można 
zwiększającą się liczbę kontroli prze-
prowadzaną wśród przedsiębiorców. 
- W zależności od prowadzonej dzia-
łalności kontrolować może zarów-
no Urząd Marszałkowski, Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
jak i od niedawna Wojewódzka Inspek-
cja Handlowa (w zakresie torebek fo-
liowych) – dodaje Specjalista ds. Go-
spodarki Odpadami w AURAEKO  
BATERPAK Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A. Pierwszą rzeczą jest 
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Z Beatą Dobrowolską członkiem Zarządu Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych, członkiem Międzynarodowego 
Forum Kobiet oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenie 
Inicjatywa Firm Rodzinnych rozmawiamy o 12 Ogólnopolskim 
Zjeździe Firm Rodzinnych U-RODZINY 2019.

Mamy być, z czego dumni Staramy się identyfikować produkty pol-
skie i polskie marki, przekazujemy informa-
cję o tym, że na kodzie kreskowym wszyst-
kie produkty rozpoczynające się od 590… 
są wyprodukowane przez polskie firmy i te 
produkty wybieramy z półek sklepowych.

Jak Pani ocenia tegoroczne wyda-
rzenie?

Oprócz paneli merytorycznych, które 
jak co roku są bardzo różnorodne i boga-
te w ważne tematy dla polskich przedsię-
biorców, w tym roku były rzeczy nowe, jak 
bal charytatywny, podczas którego zbierali-
śmy pieniądze na Hospicjum Onkologiczne  
św. Krzysztofa w Warszawie. Licytacja ga-
dżetów sportowych trwała 30 minut i uzbie-
raliśmy ponad 104 tys. zł. Z tego jesteśmy 
dumni, mamy to we krwi, firmom rodzin-
nym zawsze towarzyszą działania odpowie-
dzialności społecznej.

Świetna inicjatywa solidnych przed-
siębiorców a  jak sobie radzą nowe ro-
dzinne marki?

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, 
organizowany jest przez stowarzyszenie  
Inicjatywa Firm Rodzinnych razem z part-
nerem strategicznym CITI Handlowy oraz 
partnerem merytorycznym Fundacją Kro-
nenberga przy Citi Handlowy, a ma na 

ferencja odbiła się małym echem, jednak 
rok później śledząc trendy w Europie, po-
myślał, że warto by było wyznaczyć przy-
wódcę, który połączy to środowisko. Zo-
stał nim Andrzej Jacek Blikle właściciel fir-
my rodzinnej z 140-letnimi tradycjami. I tak 
w 2008 r. formalnie zawiązało się stowa-
rzyszenie a profesor Andrzej Jacek Blikle, 
obecnie jest jego honorowym członkiem.

Podczas tegorocznej konferencji sta-
rano się odpowiedzieć na pytanie, jak 
w  dynamicznie zmieniającym się świe-
cie zapewnić trwałość polskich firm ro-
dzinnych? Dziś jest łatwiej czy trudniej 
utrzymać się na rynku?

Ani łatwiej, ani trudnej, po prostu cza-
sy są inne, ale firmy rodzinne mają to do 
siebie, że wszystkie wzywania, które poko-
leniowo występują, udaje się im pokony-
wać. Po to właśnie służy też stowarzyszenie  
Inicjatywa Firm Rodzinnych, aby wspierać 
się wzajemnie. Jego członkowie się spoty-
kają, szkolą, rozmawiają i wymieniają do-
świadczeniem. Obecnie pracujemy właśnie 
nad postulatami MŚP a dokładniej nad pła-
cą minimalną, jaką chce wprowadzić rząd, 
nad Fundacją Firm Rodzinnych oraz nad 
Zieloną KSIĘGĄ. Jesteśmy gremium, z któ-
rym rządzący naszego kraju powinni się li-
czyć, około 40 proc. PKB wypracowują 
właśnie firmy rodzinne.

Corocznie odbywający się zjazd Firm 
Rodzinnych U-Rodziny był też okazją do 
rozmowy o budowaniu i promocji marki 
„made in Poland”, dlaczego to tak ważny 
temat dla firm rodzinnych?

Życzyłabym sobie, żeby świadomość 
polskiej marki była porównywalna z mar-
ką niemiecką, obywatele tego kraju mają 
świadomość, która marka jest ich narodo-
wą jak np. Volkswagen i wiele innych. Na-
sze stowarzyszenie dąży do tego, żeby i Po-
lacy wiedzieli, że światowe już dziś marki 
jak Fakro czy Dr Irena Eris to firmy rodzin-
ne wywodzące się z Polski. Badania mó-
wią, że Polacy są skłonni zapłacić więcej za 
swoje narodowe produkty, mam wrażenie, 
że to zachłyśnięcie się produktami z zagra-
nicy już mija, także widać światełko w tu-
nelu, ale do pełnego sukcesu potrzebna jest 
przede wszystkim promocja.

Stowarzyszenie w  tej promocji po-
maga?

Promujemy swoich członków i stara-
my się wprowadzać na rynek nowe marki, 
szkolimy, edukujemy, wspieramy się. Po-
nadto współpracujemy z innymi organiza-
cjami, wspierającymi Firmy Rodzinne na 
rynku polskim, jak również z Międzynaro-
dowymi Organizacjami organizując wspól-
ne przedsięwzięcia.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. 
Jak być świadomym konsumentem?

Proszę opowiedzieć, jak powstało sto-
warzyszenie Inicjatywa Firm Rodzin-
nych, które organizuje te wyjątkowe wy-
darzenie?

Moim obecnym mentorem jest Krzysz-
tof Pawłowski polski fizyk, polityk, sena-
tor I i II kadencji RP przedsiębiorca, opu-
blikował ponad 40 prac naukowych, był za-
łożycielem Wyższej Szkoły Biznesu National  
Louis University w Nowym Sączu. To on 
zainicjował konferencję poświęconą fir-
mom rodzinnym. Przez lata obserwował, 
co się dzieje na polskim i zagraniczny ryn-
ku. W 2007 r. w Polsce działało 2 mln firm,  
dr Krzysztof Pawłowski chciał zbudować 
środowisko firm rodzinnych. Pierwsza kon-

celu docenienie i wyróżnienie najmniej-
szych przedsiębiorców. Takie firmy po-
trafią prowadzić swoją działalność z du-
żym sukcesem na rynku polskim, ale tak-
że z ambicjami sięgającymi rynkami glo-
balnymi, a nam bardzo zależy na promo-
waniu takich najciekawszych i inspirują-
cych inicjatyw. Mamy w Polsce wiele cieka-
wych firm, o których warto mówić, choćby 
laureat ubiegłorocznego konkursu mikro-
przedsiębiorca roku - firma rodzinna z Lu-
blina, projektująca i produkująca unikato-
we lampy w technologii LED COB do do-
świetlania upraw szklarniowych. Z jednej 
strony wprowadzają na rynek technolo-
gię oświetlenia o pełnym spektrum światła 
(te zwyczajne źródła światła świecą świa-
tłem o określonej temperaturze barwy, zim-
nej lub ciepłej), a dzięki którym można ste-
rować i planować tempo wzrostu roślin. Ma 
to konkretne biznesowe znaczenie przy re-
alizacji kontraktów z globalnymi odbiorca-
mi. Z drugiej strony, stosowanie technologii 
LED zmniejsza rachunki za energię elek-
tryczną o 70 proc. (względem tradycyjnego 
oświetlania lampami HPS), czyli zmniejsza 
koszty produkcyjne i konkretnie wpływa na 
zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek 
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Każdy pracodawca, osoba zarządzająca w jego imieniu, kierownicy poszczególnych działów, do właściwego 
zarządzanie czasem pracy potrzebują wiedzieć, jakie są obowiązujące normy czasu pracy w zakładzie (czyli 
znać długość okresu rozliczeniowego), aby móc poprawnie zaplanować czasu pracy, poprzez sporządzenie 
harmonogramów pracy. Jak sama nazwa wskazuje, planowanie czasu pracy następuje przed rozpoczęciem 
okresu rozliczeniowego. Przed, następuje również obowiązek podania harmonogramu (grafiku) pracy do 
wiadomości pracownikom. Szczegółowe zasady poszczególnych etapów związanych z planowaniem czasu 
pracy, zmianami w harmonogramach warto uregulować w przepisach wewnątrzzakładowych organizacji. 

Okres rozliczeniowy  
w zarządzaniu czasem pracy

łatwiejszy do rozliczenia z perspektywy 
działów kadrowo-płacowych, zaś mało 
elastyczny z perspektywy pracodawcy;

• trzymiesięczny okres rozliczeniowy – za-
zwyczaj pokrywa się z kwartałami roku 
kalendarzowego (styczeń-marzec, kwie-
cień-czerwiec, lipiec-wrzesień, paździer-
nik-grudzień) – dający większą moż-
liwość planowania pracy szczególnie 
w okresie wzrostu jej natężenia w nie-
których miesiącach oraz kompensowanie 
w innych, oczywiście w granicach bieżą-
cego okresu rozliczeniowego; 

• czteromiesięczny okres rozliczeniowy 
(styczeń-kwiecień, maj-sierpień, itd.);

• sześciomiesięczny okres rozliczeniowy 
(styczeń-czerwiec, lipiec-grudzień);

• dwunastomiesięczny w wybranych uza-
sadnionych sytuacjach, potrzebach orga-
nizacji pracy - jest to maksymalny okres 
rozliczeniowy, przewidziany przez Ko-
deks Pracy.

Kodeks Pracy poprzez możliwość wy-
dłużenia okresu rozliczeniowego, zwiększa 
pracodawcy możliwości właściwego plano-
wania pracy, bycia elastycznym, konkuren-
cyjnym czy również lepszego reagowania 
na zmiany w trakcie zwiększonych potrzeb 
(np. okres świąteczny w sklepach czy waka-
cyjny), ponieważ np. pracodawca nie musi 
„śpieszyć się” z udzielaniem czasu wolne-
go za pracę świadczoną w nadgodzinach czy 
dnia wolnego za pracę wykonywaną w świę-
ta (w dniu wolnym grafikowo od pracy). 

Natomiast krótszy okres rozliczeniowy 
powoduje, że łatwiej jest go rozliczyć, prze-
analizować działom płacowym, jednakże 
zmusza pracodawcę do zwracanie większej 
uwagi, kontrolowania i zarzadzaniem cza-
sem pracy. Jednakże, pomimo dołożonych 
starań, czasem w firmie jest brak możliwo-
ści, aby na bieżąco reagować i udzielać dni 
wolnych pracownikom za dodatkową pra-
cę. Wtedy na koniec miesiąca, należy wy-
płacić wynagrodzenie oraz dodatki za pra-
cę w godzinach nadliczbowych. Ponieważ, 
zakończył się okres rozliczeniowy i nie ma 
już możliwości, aby udzielić pracownikom 
czasu wolnego, co jednak umożliwia dłuż-
szy okres rozliczeniowy (dwu czy trzy mie-
sięczny). 

Ważne, aby dłuższe okresy rozliczeniowe 
rozpoczynały się i kończyły w roku kalenda-
rzowym. Jest to istotne, ze względu na prze-
strzeganie i kontrolowanie ustalonej mak-
symalnej liczby nadgodzin w firmie. Stan-
dardowo według kodeksu liczba nadgodzin 
w roku nie powinna przekroczyć 150 go-
dzin. Jeśli limit jest zbyt niski, pracodawca 
może zwiększyć go, poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zapisów do wewnętrznych 
aktów prawnych lub bezpośrednio w umo-
wie o pracę pracownika.

Doba pracownicza
Kolejne ważne pojęcie związane z plano-

waniem pracy dotyczy doby pracowniczej. 
Doba pracownicza nie jest tożsama z dobą 
astronomiczną (obrót Ziemi wokół własnej 
osi, urzędowo 24 godziny). I tak oto Kodeks 
pracy również na swój użytek określił poję-
cie doby pracowniczej poprzez przyjęcie za-
sady, że początkiem pracowniczej doby jest 
godzina rozpoczęcia pracy przez pracownika 
w danym dniu - zaś kończy się ona z upły-
wem 24 godzin liczonych od jej rozpoczę-
cia, zgodnie z obowiązującym pracownika 
planem czasu pracy. Czyli: pracownik zgod-
nie ze swoim rozkładem czasu pracy, rozpo-
czyna pracę w poniedziałek o 8:00 rano, to 
jego doba kończy się o 8:00 rano we wto-
rek, a nie w poniedziałek o 23:59. Następ-
nego dnia (wtorek) pracownik może rozpo-
cząć pracę najwcześniej o 8:00 godzinie lub 
później, ale nie może rozpocząć pracy przed 
8:00 tj o 7:00, ponieważ ta godzina pracy, bę-
dzie zaliczana do pracy świadczonej w po-
przedniej dobie pracowniczej (tj. do pracy 
świadczonej w poniedziałek) czyli tym sa-
mym mamy znamiona pracy w nadgodzi-
nach (powstaje potocznie nazywane tzw. zła-
manie doby) i przy rozliczeniu danego mie-
siąca, należy wypłacić stosowny dodatek do 
wynagrodzenia pracownika.

Doba pracownicza pozwala wskazać czas 
pracy oraz stwierdzić, rozpoznać występowa-
nie nadgodzin, co jest niezbędne, do prawi-
dłowego rozliczenia wynagrodzenia za pracę 
pracownika w nadgodzinach. To dość spor-
na kwestia na linii pracodawca – pracownik, 
dlatego tak ważnym elementem, poza plano-
wanie czasu pracy, jest również przestrzega-
nie, stosowanie się do harmonogramu pracy 
oraz pilnowanie przez kierowników / przeło-
żonych prawidłowej realizacji grafików.

Długość okresu rozliczeniowego
Długość okresu rozliczeniowego może 

być różna i zależy od systemu pracy, w któ-
rym praca jest wykonywana. I tak, w podsta-

wowym systemie czasu pracy (art. 129 KP) 
możemy przyjąć okres rozliczeniowy, co do 
zasady nieprzekraczający 4 miesięcy. Takie 
same zasady mamy przy systemie zadanio-
wym (art. 140 KP). Przy równoważnym sys-
temie czasu pracy (art. 135 KP), gdzie do-
puszczalne jest przedłużenie dobowego cza-
su pracy do 12 godzin - okres rozliczeniowy 
wynosi 1 miesiąc, zaś w szczególnych przy-
padkach może zostać przedłużony do mak-
symalnie 3 miesięcy. Natomiast przy pracach 
uzależnionych od pory roku lub warunków 
atmosferycznych, okres rozliczeniowy może 
zostać wydłużony do 4 miesięcy. System 
równoważny (art. 136 KP) – stosowany przy 
dozorze urządzeń lub związanych z częścio-
wym pozostawaniem w pogotowiu do pracy 
(gdzie dopuszczalne jest przedłużenie dobo-
wego czasu pracy do 16 godzin) obowiązu-
je okres rozliczeniowy nieprzekraczający 1 
miesiąca. Taki sam okres rozliczeniowy usta-
wodawca przewidział dla pracowników za-
trudnionych w systemie równoważnym (art. 
137 KP) przy pilnowaniu mienia lub ochro-
nie osób, a także pracowników zakładowych 
straży pożarnych i zakładowych służb ratow-
niczych (gdzie dopuszczalne jest przedłuże-
nie dobowego czasu pracy do 24 godzin).

Przy pracy w ruchu ciągłym, ze względu 
na technologie stosujemy okres rozliczenio-
wy nieprzekraczający 4 tygodni.

Kodeks pracy przewiduje możliwość wy-
dłużenia okresu rozliczeniowego, w każdym 
systemie czasu pracy do maksymalnie 12 
miesięcy. Jednakże, zmiana ta powinna być 
uzasadniona obiektywnymi przyczynami 
np. technicznymi lub dotyczącymi organiza-
cji pracy i nie może naruszać ogólnych zasad 
dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdro-
wia pracowników. (art. 129 § 2KP).

Okres rozliczeniowy jaki najczęściej 
spotykamy to:
• jednomiesięczny okres rozliczeniowy – 

rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego i kończy ostatniego, naj-

Okres rozliczeniowy
Ustawodawca poprzez wprowadzenie do 

Kodeksu pracy pojęcia okresu rozliczenio-
wego [art. 129 KP] daje pracodawcom ela-
styczność w planowaniu pracy ich pracow-
ników, choć jednocześnie narzuca zasady 
poprawnego planowania tegoż czasu pracy. 
Długość okresu rozliczeniowego, może być 
różna w zależności od systemu czasu pra-
cy, jaki obowiązuje w danym zakładzie. Do-
datkowo w jednej firmie mogą zostać usta-
lone dla poszczególnych grup pracowników 
różne okresy rozliczeniowe, aby ułatwić za-
rządzanie przedsiębiorstwem. Prosto termin 
okresu rozliczeniowego wyjaśnia pozycja 
na rynku pt. „Czas pracy 2012 – komentarz 
dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy” 
pod red. Joanny Kalety. Mianowicie spotka-
my się tam z definicją, że „przez okres roz-
liczeniowy należy rozumieć okres, na który 
planuje się liczbę godzin i dni pracy w grani-
cach obowiązującego pracownika dobowego 
i tygodniowego wymiaru czasu pracy, a także 
okres, po którego upływie dokonuje się rozli-
czania czasu pracy tego pracownika.”

Miejsce, gdzie należy zapisać 
obowiązujący w przedsiębiorstwie 
okres rozliczeniowy

Pracodawca jest zobowiązany ustalić sys-
tem czasy pracy oraz okres rozliczeniowy 
obowiązujący w zakładzie pracy w układzie 
zbiorowym lub regulaminie pracy, a jeśli nie 
jest zobowiązany do tworzenia tych aktów to 
w obwieszczeniu (art. 150 § 1 KP). Praco-
dawca jest również zobowiązany zapoznać 
z treścią obowiązujących w firmie ww. ak-
tów wewnątrzzakładowych swoich pracow-
ników. 

Należy zwrócić uwagę, iż obowiązek two-
rzenia regulaminu pracy oraz regulaminu 
wynagradzania, występuje już u pracodaw-
cy zatrudniającego 50 pracowników (art. 104 
KP; art. 772 KP). 

Funkcje okresu rozliczeniowego
Okres rozliczeniowy pełni dwie zasadni-

cze funkcje. Służy do planowania oraz rozli-
czania czasu pracy. Poprzez planowanie, na-
leży również rozumieć ustalenie poprawne-
go wymiaru czasu pracy, czyli liczby godzin 
jaką pracownik ma do przepracowania w da-
nym okresie (tj. w danym miesiącu, kwarta-
le itd.) oraz rozplanowanie tego czasu w roz-
kładzie pracy (plan pracy). Plan musi być po-
prawny, tj. z zachowaniem wszelkich norm 
(dobowej, tygodniowej, odpoczynku dobo-
wego, tygodniowego itp.) aby w przypadku 
kontroli z PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) 
pracodawca mógł przedstawić poprawną do-
kumentację.

Poprzez rozliczanie czasu pracy w prak-
tyce należy rozumieć sprawdzenie czy praca 
była wykonywana zgodnie z planem, czy na-
stąpiły przekroczenia czasu pracy (nadgodzi-
ny dobowe czy średniotygodniowe), a to bę-
dzie możliwe dopiero po zakończeniu okre-
su rozliczeniowego. Stąd najwięcej pracy 
związanej z analizą czasu pracy (plan ver-
sus wykonanie, realizacja pracy) jest pod ko-
niec obowiązującego w firmie okresu. Dla-
tego tak ważne jest odpowiednie planowa-
nie pracy a jeszcze wcześniej wybranie od-
powiedniego dla organizacji okresu rozlicze-
niowego. 

Dodatkowe plusy poprawnego 
planowania czasu pracy

Poprawne i z wyprzedzeniem zaplanowa-
nie czasu pracy przez pracodawcę, pozwala 
również pracownikom zaplanować ich ak-
tywności po pracy oraz połączyć pracę z ży-
ciem. Taka organizacja, zarządzanie czasem 
pracy prowadzi do zwiększenia satysfakcji 
z życia pracowników (ostatnio szeroko pro-
mowanego „work life balance”) oraz buduje 
dobre relacje w firmie. Osobiście pokuszę się 
o stwierdzenie, że rośnie również ich efek-
tywność i organizacja nie tylko w pracy.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

MoNIKA BAJAN 
Specjalista w zakresie prawa pracy oraz 
rozliczania wynagrodzeń pracowników 
z 15-letnim doświadczeniem. Trener biznesu 
i autorka książki "Pracownik na pokładzie".
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Zmiany w procedurze cywilnej i opłatach sądowych wynikają z ustawy z dnia 4 lipca 2019 
roku i obowiązują już kilka miesięcy. O tym, jakie są najważniejsze dla przedsiębiorców 
konsekwencje zmian w prawie, opowiada Maurycy Organa, radca prawny i doradca 
restrukturyzacyjny z kancelarii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNICY.

Zmiany w procedurze 
cywilnej oraz 
opłatach sądowych

łącznie na urzędowych formularzach. 
Czytelność formularzy od samego po-
czątku budziła wiele wątpliwości, rów-
nież wiele było „szkół” ich wypełnia-
nia, to jest w różnych sądach oczeki-
wano innego sposobu uzupełniania 
formularzy. Nowelizacja definitywnie 
eliminuje formularze z postępowania 
uproszczonego. 

Po trzecie: trudniejsza jest obstruk-
cja procesowa. Często postępowania 
sądowe trwały długo wyłącznie dlate-
go, że jedna ze stron wiedząc o praw-
dopodobnej przegranej po prostu gra-
ła na czas wykorzystując w tym celu 
różne instytucje procesowe. Teraz Sąd 
może łatwiej pomijać kolejne wnioski 
zmierzające do przedłużenia postępo-
wania, takie jak wnioski o wyłączenie 
sędziego/biegłego/ławników/referen-
darza sądowego jak i innych organów 
sądowych. Innym rozwiązaniem dyscy-
plinującym jest możliwość nałożenia 
sankcji wyższych kosztów/odsetek na 
stronę lub pełnomocnika, który swo-
im działaniem doprowadził do niepo-
trzebnego przedłużenia postępowania. 

Dodatkowo w przypadku mniejszych 
sporów, koszty procesu stanowią cza-
sami znaczącą część całej kwoty zadłu-
żenia. Dotychczas brak było jasnych 
podstaw do naliczania odsetek usta-
wowych za opóźnienie od zasądzonych 
kosztów postępowania, a często zda-
rzało się, że od momentu zakończenia 
postępowania sądowego do momen-
tu skutecznej egzekucji zasądzonej na-
leżności, w tym kosztów upływały lata. 
Aktualnie nie ma już wątpliwości, ze 
kwoty zwrotu kosztów procesu zasą-
dzone prawomocnym wyrokiem winny 
być powiększone o odsetki w wysoko-
ści odsetek ustawowych za opóźnienie 
za czas od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia, w którym je zasądzono do 
dnia zapłaty.

Ważne jest także ukrócenie pieniac-
twa. Jeżeli z treści pozwu i załączni-
ków do tego pozwu wynika oczywi-
sta bezzasadność żądania, sąd może 
pominąć wnioski dowodowe złożone 
w pozwie i będzie mógł nie doręczać 
odpisu pozwu drugiej stronie i nie 
prowadzić postępowania dowodowe-
go. W takiej sytuacji sąd oddali po-
wództwo zanim tak naprawdę proces 
się rozpocznie i doręczy wyrok odda-
lający wyłącznie powodowi. 

A co zmieniło się w zakresie kosz-
tów postępowania cywilnego?

Do ustawy kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych wprowadzono 
kilkadziesiąt zmian. Do najważniej-
szych dla praktyki obrotu gospodar-
czego zaliczyłbym:

1. Uzasadnienie orzeczeń będzie 
płatne – 100 zł.

Dotychczas sąd sporządzał uza-
sadnienie wyroku czy postanowienia 
bezpłatnie, a po nowelizacji koniecz-
ne będzie uiszczenie opłaty podsta-
wowej w wysokości 100 zł.

2. Opłata podstawowa – 100 zł. 
Zlikwidowano niemal wszystkie 

stawki opłat poniżej 100 zł (funkcjo-
nowały stawki, 30 zł, 40 zł, 50 zł). Jest 
to znaczące uproszczenie, ale i zna-
cząca podwyżka opłat sądowych.

3. Trudniejsze będzie zwolnienie 
z obowiązku uiszczenia kosztów są-
dowych dla spółek. Dotychczas spół-
ka ubiegając się o zwrot kosztów mu-
siała wykazać, iż nie ma dostatecz-
nych środków na pokrycie takich 
kosztów. Aktualnie spółka musi wy-
kazać również, że jej wspólnicy albo 
akcjonariusze nie mają dostatecz-
nych środków na zwiększenie mająt-
ku spółki lub udzielenie spółce po-
życzki na sfinansowanie kosztów pro-
cesu. 
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

MAURycy oRGANA
Kancelaria Kuźma, Organa  
i Wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.
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O jakich zmianach mówimy?
To są zmiany wynikające z szero-

ko komentowanej ustawy z dnia 4 lip-
ca 2019 r. dotyczące modyfikacji Ko-
deksu postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw. Jest to naj-
większa zmiana tych przepisów od kil-
ku lat. Przy okazji zmieniono też wie-
le innych aktów prawnych, w tym prze-
pisy o kosztach postępowania w spra-
wach cywilnych.

A kiedy te przepisy wchodzą w ży-
cie?

Nowe przepisy obowiązują już kil-
ka miesięcy, więc to jest najlepszy mo-
ment, żeby z punktu widzenia praktyki 
prowadzenia sporów sądowych krótko 
podsumować te zmiany.

To jakie zmiany uważa Pan za naj-
ważniejsze – oczywiście z  punktu 
widzenia przedsiębiorców?

Po pierwsze: nowelizacja w pełni le-
galizuje możliwość nagrywania prze-
biegu posiedzeń przez pełnomocni-
ków i strony postępowania. Dotych-
czas istniały poważne wątpliwości czy 
ktokolwiek poza sądem może rejestro-
wać przebieg posiedzenia sądowego. 
Nowelizacja to zmienia - każdy będzie 
mógł nagrywać przebieg posiedzenia 
sądowego uprzednio informując o tym 
sąd. 

Po drugie: koniec formularzy w spra-
wach o zapłatę - dotychczas w tzw. po-
stępowaniu uproszczonym, a więc za-
sadniczo w sprawach, których wartość 
przedmiotu sporu nie przekraczała  
20 000 zł pozew/odpowiedź na pozew 
i inne pisma, w szczególności wnio-
ski dowodowe mogły być składane wy-

Do ustawy kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
wprowadzono kilkadziesiąt zmian. Do najważniejszych dla 
praktyki obrotu gospodarczego zaliczyłbym:

1. Uzasadnienie orzeczeń będzie płatne – 100 zł. 
Dotychczas sąd sporządzał uzasadnienie wyroku czy postanowienia bezpłatnie, a po 
nowelizacji konieczne będzie uiszczenie opłaty podstawowej w wysokości 100 zł.

2. Opłata podstawowa – 100 zł.  
zlikwidowano niemal wszystkie stawki opłat poniżej 100 zł (funkcjonowały stawki, 30 zł, 40 zł, 
50 zł). Jest to znaczące uproszczenie, ale i znacząca podwyżka opłat sądowych.

3. Trudniejsze będzie zwolnienie z obowiązku uiszczenia 
kosztów sądowych dla spółek. 
Dotychczas spółka ubiegając się o zwrot kosztów musiała wykazać, iż nie ma dostatecznych 
środków na pokrycie takich kosztów. Aktualnie spółka musi wykazać również, że jej wspólnicy 
albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub 
udzielenie spółce pożyczki na sfinansowanie kosztów procesu.



Netflix był pierwszym serwisem, który wprowadził do swojej 
biblioteki interaktywne treści. Początkowo były przeznaczone 
wyłącznie dla dzieci, ale po sukcesie interaktywnego odcinka 
serialu „Czarne lustro” zatytułowanego „Bandersnatch” w ślady 
serwisu postanowił pójść także YouTube.

Postaw na 
nieliniowość!

miał swoją premierę reportaż „Chłop-
cy w tym wielkim powstaniu”, który 
powstał z okazji setnej rocznicy Po-
wstań Śląskich przy mecenacie m.in. 
Totalizatora Sportowego. Tu podob-
nie jak w serialu „Czarne lustro” od-
biorca musi dokonać wyboru, jaką 
decyzję podjąć ma bohater dokumen-
tu. We wrześniu natomiast z okazji 
Święta Szlaku Orlich Gniazd, czyli 
drugiej edycji Juromanii przy mece-
nacie Commercial Metals Company 

powstał projekt „Opowieści z Zam-
ku”. To interaktywna rozmowa ku-
stosza zamku Ogrodzieniec ze zbłą-
kanym wędrowcem. Rozmowa skła-
da się z 31 pytań a zakończyć się 

Interaktywne seriale i filmy to no-
wość na polskim rynku, choć tego typu 
dokumenty już kilka lat temu jako 
pierwszy zaczął wypuszczać należą-
cy do Polska Press Grupa Dziennik  
Zachodni. Ich twórcą i jednym z pierw-
szych polskich prekursorów jest Karol  
Gruszka digital manager Dziennika 
Zachodniego. Jak się okazuje, inte-
raktywne treści mogą stanowić bar-
dzo niestandardową formą reklamy. 
 
- Dokumenty, które tworzymy to świet-
ny środek do tego, żeby opowiedzieć 
o historii firmy czy jej misji – mówi 
Gruszka. „Pokłady Pamięci” to tylko 
jeden z przykładów produkcji DZ. To 
interaktywny dokument o historii naj-
starszej dzielnicy Katowic i nieistnie-
jącej kopalni „Gottwald”, miejscach, 
w których dziś jest największe na Ślą-
sku centrum handlowe. 24 filmowe 
opowieści o Katowicach ukazujące jak 
zmieniło się miasto. - Dokument zre-
alizowaliśmy na zlecenie Silesia City 
Center z okazji 10. rocznicy urodzin. 
W 2015 roku zdobył on nagrodę spe-
cjalną Art Front – opowiada Gruszka. 
 
Portfolio z interaktywnymi produk-
cjami Gruszki robi duże wrażenie, 
w 2019 r. pracował on nad kilko-
ma takimi dokumentami. W sierpniu 

może na 64 sposoby, w zależności 
od tego, jaką linię obierze użytkow-
nik. Odbiorca projektu może pięcio-
krotnie dokonywać wyboru, jak roz-
mowa ma się potoczyć i sam decyduje 
jakie pytania chce zadać kustoszowi. 
 
Jak podkreśla Gruszka, dużą zaletą 
tego typu projektów jest także to, że 
mogą być one wyświetlane na ekra-
nach dotykowych np. właśnie w cen-
trach handlowych czy zamku, któ-
ry dzięki temu może przybrać formę 
interaktywnego muzeum. - Historia, 
którą chcemy opowiedzieć dzięki ta-
kiej formie, wydaje się dużo bardziej 
nietresująca w odbiorze – mówi. Po-
nadto jak dodaje firmy, które decydu-
ją się na tego typu reklamę, pokazu-
ją swoje niekonwencjonalne podej-
ście do marketingu i innowacyjności.  
- Miejscem dedykowanym na takie 
produkcje jest internet a taka reklama, 
w jakiś stopniu klasyfikuje daną fir-
mę i jej klientów. Trzeba bowiem pa-
miętać, że to bardzo angażująca for-
ma przekazu dla użytkownika – mówi. 
 
Interaktywne produkcje dają też jesz-
cze większe możliwości niż telewizja. 
Wyobraźmy sobie np. reklamę gola-
rek z udziałem znanego aktora, w któ-
rej to odbiorca decyduje, w jakim ro-
dzaju brody chce zobaczyć znaną 
gwiazdę. Czy otwarcie się należącego 
do Google serwisu YouTube na inte-
raktywne materiały, spowoduje więk-
szą popularność tego typu treści i re-
klam? Gruszka nie odpowiada jedno-
znacznie, ale jak mówi - Kiedyś Fran-
cuska Akademia Nauk debatowa-
ła nad tym, co zrobić, aby Paryż nie 
utonął w końskich odchodach, ale nie 
przewidziała tego, że za kilka lat Ford 
wyprodukuje samochód, który wyprze 
koński rodzaj transportu.
■ Zofia Smolarek
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Z Moniką Lewandowską właścicielką firmy Antyhacker, która w styczniu 2016 r. wprowadziła na polski 
rynek unikalny produkt reklamowy w postaci zasłon na kamery internetowe oraz członkinią PIAP, 
rozmawiamy o jej pasjach do sportów ekstremalnych.

Sporty ekstremalne 
dają mi wolność, 
adrenalinę i szczęście!

Podobno, zamiast wyskoczyć 
na lunch, woli Pani inne wysko-
ki?

Ciągła i codzienna praca jest 
normą, więc, zamiast tracić czas 
na lunch, można przecież skoczyć 
ze spadochronu z samolotu. Pra-
cę zaczynam wcześniej tak około 
4.00 - 5.00 rano, rano staram się 
codziennie biegać lub poćwiczyć 
na siłowni, w czasie lunchu jadę 
na lotnisko i ze znajomymi skacze-
my ze spadochronem, poziom adre-
naliny jest wysoki, nieraz nie bio-
rę zapasowego spadochronu, aby 
mniej ważyć i przez to dłużej spa-
dać na dół. Szybkie przebranie 
w samochodzie i za chwilę znowu 
w pracy przy biurku.

Dlaczego akurat sporty ekstre-
malne?

Nie umiem siedzieć, leżeć, nor-
malnie odpoczywać, dwa lata temu 
podczas wyjazdu narciarskiego le-

Pani hobby to?
Skoki spadochronowe, paragli-

ding, kitesurfing, windsurfing, wspi-
naczka skalna, wspinaczka w lo-
dzie, speleologia, narciarstwo.

Ale to w  powietrzu czuje się 
Pani jak ryba w wodzie?

Skakanie ze spadochronu i by-
cie w chmurach na wysokości 4 tys. 
metrów to najlepsza rzecz, jaką się 
robi w ubraniu! Ze spadochronu 
skaczę do dzisiaj i nie zamierzam 
przestać. Jak tylko w Polsce poja-
wiły się paralotnie, od razu zapisa-
łam się na kurs i mając licencję pi-
lota, wreszcie doznałam pełnej wol-
ności. Będąc w powietrzu, czuje-
my tylko radość, oczarowanie, wol-
ność, błogość. Będąc nad ziemią, 
nad górami, nad lasami czuję się 
jak latający ptak. Nie ma proble-
mów, życia codziennego, telefonów, 
dzieciaków, jest tylko jedno: szczę-
ście i wolność.

żałam 20 minut na łóżku i wszy-
scy byli zdziwieni, pytając mnie po 
pięciu minutach czy coś mi się sta-
ło. Zawsze robię kilka rzeczy na-
raz, jedną ręką mieszam w garnku, 
nogą zamykam szafki, drugą ręką 
pakuję naczynia do zmywarki. Od-
poczynek liczy się tylko w ruchu. 
Ruch to sport więc idealna opcja 
dla mnie. Jako podstawówkowe 
dziecko uprawiałam kajakarstwo, 
ze względu na niską masę ciała 
porzuciłam tę dyscyplinę i szybko 
znalazłam fajniejszą - wspinaczkę. 
Wspinanie w skałach traktuję jako 
łatanie dziury, wspinaczka w lo-
dzie to już wyzwanie i sprawdze-
nie swoich możliwości. Aczkolwiek 
wchodzenie i wspinanie w górach 
jest wcieleniem się w czystą natu-
rę. Niesamowite są lodowce, szcze-
liny, spanie w jamach śnieżnych, 
kopanie ich menażkami i poranne 
widoki po nieprzespanej nocy. Na 
takie wyprawy wyjeżdżamy grupo-
wo. Fajne są wyprawy łączone np. 
z Polski jazda rowerem do Francji 
i tam prosto w góry. W weekendy 
penetrowałam jaskinie, najlepsza 
zabawa to zaciski pod kątem pro-
stym, niekiedy tak wąskie, że trze-
ba zdejmować kask i popychać, 
wieszanie tyrolek, aby przedostać 
się z jednej komnaty do drugiej czy 
spędzanie w jaskini 72 godzin non 
stop, aby odnaleźć kolonie żuczków 
sprowadzonych ze Szwecji. Latem 
wyjeżdżam tylko tam, gdzie mogę 
uprawiać kitesurfing lub windsur-
fing, zaraziłam tym sportem dzie-
ciaki i problem urlopowy jest za-
łatwiony.

Każdy kiedyś zaczynał. . .od-
czuwała pani na początku lęk czy 
strach, np. przed skokiem ze spa-
dochronem?

Sporty ekstremalne dla mnie nie 
są ekstremalne, a spełniają moje 
oczekiwania, dają mi wolność, ad-
renalinę, szczęście. Czy pokonuje-
my własne słabości - nie wiem co 
to słabość, nie mam na nią cza-
su. Czy pokonuje własne ograni-
czenia? Nie wolno się ograniczać, 
trzeba być wszechstronnym we 
wszystkim, co się robi codziennie, 
ograniczenia negatywnie budują 
własną osobowość.

To hobby dla każdego?
Do uprawiania ekstremalnych 

sportów na pewno przydadzą się 
takie cechy charakteru jak wytrwa-
łość do osiągnięcia wyznaczonego 
celu, samodyscyplina, umiejętność 
podejmowania ryzyka, nieco agre-
sji i narcyzmu, otwartość i ekstra-
wertyzm, bycie dynamicznym, to-
warzyskim i otwartym na nowe wy-
zwania i doświadczenia nie tylko 
w otoczce sportu, ale i w codzien-
nym „nudnym” życiu.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

MoNIKA LEWANDoWSKA
Właścicielka firmy Antyhacker
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imprezy targowe Q1 2020
Targi PSI Düsseldorf to wiodące europejskie targi branży artykułów promocyjnych. Oko-

ło 1000 wystawców z ponad 35 krajów przedstawia co roku ofertę nowych produktów i 

usług w branży reklamowej. Targi te są idealną platformą dla rozwoju biznesu firm zwią-

zanych z marketingiem i reklamą. Profesjonaliści z branży artykułów reklamowych, będą 

mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami i innowacjami w branży.

Targi Viscom dedykowane są przedstawicielom szeroko rozumianej branży komunikacji 

wizualnej, zarówno poligraficznej, jak i digital signage. Co roku swoją ofertę prezentuje tu 

około 250 wystawców z 40 krajów. Wszystko dla blisko 8-tysięcznej widowni, profesjona-

listów z branży reklamowej. W programie również bezpłatne szkolenia i warsztaty, a tak-

że szansa skorzystania z aplikacji match-makingowej, umożliwiającej umówienie spotka-

nia z potencjalnym klientem, dostawcą czy dystrybutorem.

Paperworld to wiodące, międzynarodowe targi artykułów biurowych i szkolnych, mate-

riałów dla grafików oraz artystów, opakowań ozdobnych, wstążek i serwetek, kalenda-

rzy, oraz biurowej galanterii skórzanej, a także materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów 

do drukarek, kopiarek i pozostałych urządzeń biurowych. W tym roku pojawią się dwie 

nowe grupy towarowe: związane z bezpieczeństwem pracy i cateringiem w pracy.

Wspólnie z równolegle odbywającymi się targami TecStyle Visions (zdobienie 
tekstyliów i odzież promocyjna) oraz targami wetec (technika reklamy, druk cy-
frowy, reklama świetlna i oznakowanie cyfrowe) targi GiveADays tworzą wyjąt-
kowe wydarzenie EXPO 4.0, łączące wszystkie obszary komunikacji wizualnej 
i promocji. Dzięki efektowi synergii uzyskanemu po połączeniu trzech imprez, 
stworzona została idealna platforma wymiany informacji o nowościach i tren-
dach panujących w branży reklamowej. Planowana liczba wystawców łącznie 
dla wszystkim imprez w ramach Expo 4.0 to 600 firm. Planowana liczba odwie-
dzających łącznie dla wszystkich imprez w ramach Expo 4.0 to 14.000 gości.

CTCO to targi dedykowane producentom, dostawcom i resellerom upominków 
i odzieży promocyjnej. Wydarzenie łączy wszystkie innowacje i trendy, które na-
pędzają rynek komunikacji poprzez prezenty i odzież. To jedyne francuskie targi 
w tym sektorze, które odbywają się na początku roku. 

Targi INTERGIFT skupiają firmy związane z dekoracją oraz upominkami.  
W targach co roku bierze udział ponad 800 wystawców z 30 krajów. Są czołową 
imprezą w tej branży w Hiszpanii, powierzchnia wystawiennicza zajmuje 40 tys. m². 
Jedna z hal skupia firmy prezentujące oferty prezentów, gadżetów, artykułów do 
kuchni i akcesoriów domowych oraz produkty ręcznie robione.

Na RemaDays Warsaw w trakcie trzech dni, na powierzchni ponad 35 000 m²  
spotykają się przedstawiciele branży z całego świata. Ostatnia edycja przyciągnęła 
810 wystawców i 21 112 zwiedzających, w tym 3500 z zagranicy. Targi RemaDays  
Warsaw to 11 sektorów kompleksowo opisujących rynek reklamy i druku.  
Targom towarzyszą prelekcje i szkolenia w ramach RemaCongress oraz konkursy: 
Gifts of the Year, Korony Reklamy, The Prize od Innovations, POS of the Year oraz  
Catalogue of the Year. 

RemaDays Kijów łączy w sobie trzy sektory: Gifts&Textile, Sign&Visual, Print&Tech 
oraz znany już z polskiego podwórka RemaCongress. Targi dają możliwość zapo-
znania się z najnowszymi produktami, rozwiązaniami oraz trendami w marketin-
gu i reklamie w tej części Europy.

Targi Warsaw Gift & Deco Show mają na celu promocję i rozwój handlu. Podczas 
targów zaprezentuje się około 700 wystawców, a będą to: producenci, dystrybu-
torzy, importerzy prezentów, upominków, pamiątek, artykułów dekoracyjnych, 
wyposażenia wnętrz, małej elektroniki, zabawek, tekstyliów dla dzieci, drukar-
nie, producenci aplikacji do e-commerce.

Targi Packaging Innovations dedykowane są dużym, średnim i małym przedsię-
biorstwom poszukującym wszelkiego rodzaju opakowań dla swoich produk-
tów. Organizatorzy Packaging Innovations zapraszają także na bezpłatne pre-
zentacje i warsztaty w ramach stref workShops. Ubiegłoroczna edycja zgroma-
dziła prawie 200 wystawców i blisko 5000 zwiedzających.

PSI
7-9.01.2020 
Messe Düsseldorf
Dusseldorf, Niemcy
www.psi-messe.com

VISCOM 
7-9.01.2020   
Messe Düsseldorf
Dusseldorf, Niemcy
www.viscom-messe.com

Paperworld
25-28.01.2020   
Messe Frankfurt
Frankfurt nad Menem, Niemcy
www.paperworld.messefrankfurt.com

Międzynarodowe Targi Artykułów 
Reklamowych i Reklamy  
Dotykowej GiveADays
30.01-01.02.2020
Landesmesse Stuttgart 
Stuttgart, Niemcy
www.messe-stuttgart.de/giveadays/

CTCO Lyon
4-6.02.2020
Euroexpo
Lyon, Francja
www.salon-ctco.com

Intergift by IFEMA 
5-9.02.2020   
International Gift & Decoration 
Trade Fair 
Madryt, Hiszpania
www.ifema.es/intergift

Międzynarodowe Targi Reklamy  
i Poligrafii RemaDays Warsaw 2019
12-14.02.2020  
Ptak Warsaw EXPo
Warszawa, Polska
www.remadays.com

RemaDays Kijów 
11-13.03.2020   
Międzynarodowe centrum IEc
Kijów, Ukraina
www.remadays.com.ua

Warsaw Gift & Deco Show 
20-22.03.2020   
Ptak Warsaw Expo
Warszawa, Polska
www.warsawgiftshow.com

Packaging Innovations 2020 
1-2.04.2020   
centrum EXPo XXI
Warszawa, Polska
www.packaginginnovations.pl
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